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VIA}A SFÂNTULUI POLICARP,
EPISCOPUL SMIRNEI*

Pe 23 februarie, Sfânta Biseric\ face pr\znuirea Sfântului
Policarp, Episcopul Smirnei1
Policarp, sl\vitul Mucenic al lui Hristos, s-a n\scut `n
anul 68 d. Hr. `n cetatea Efes. P\rin]ii lui erau foarte boga]i, evlavio[i [i milostivi fa]\ de s\raci. Tat\l lui se numea Pancratie, iar mama sa Teodora. Cel care avea cea
mai mare autoritate `n Efes era Marcius, un p\gân care a
primit informa]ii c\ Pancratie [i Teodora ar fi cre[tini. A
trimis osta[i care i-au adus la el pe cei doi sfin]i so]i. Pe
Traducere din The Great Synaxaristes of the Orthodox Church, February, Holy Apostles Convent, Dormition Skete, 2004, pp. 845-872.
1
Mucenicia Sfântului Policarp a fost consemnat\ f\r\ `ndoial\ `n timpul mor]ii sale mucenice[ti; str\vechiul text corespunde
cu alte scrieri de la jum\tatea celui de-al doilea secol. Via]a sfântului a fost scris\ ulterior de Pionius, Sfânt Mucenic [i prezbiter
din Smirna, care a fost arestat [i a p\timit pentru Hristos `n timpul domniei lui Decius (249-251) [i care este pr\znuit de Sfânta Biseric\ pe 11 martie. Via]a Sfântului Policarp a fost de asemenea
scris\ `n greac\ de Sfântul Simeon Metafrastul, al c\rui manuscris
`ncepe astfel: „Biserica lui Dumnezeu... ”. Textul exist\ `n M\n\stirea Iviron [i `n alte locuri. A fost tradus `n greaca popular\ de
Nicodim Aghioritul care l-a publicat `n al s\u Neon Eklogion,
fiind apoi rev\zut [i inclus `n Sinaxarul mare (grec). Referitor la
via]a [i scrierile teologice ale sfântului, vezi de asemenea Patrologia Graeca, vol. 5 [i K. Kontogones jO FilologikhV kaiV KritikhV
JIstoriva, vol. 1, pp. 123-131.
*
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atunci Teodora era `ns\rcinat\, purtându-l pe Policarp `n
pântecele ei. Marcius li s-a adresat: „Pentru ce nu asculta]i
decretele `mp\r\te[ti, ci mai degrab\ prefera]i s\ `i batjocori]i pe marii zei [i v\ `nchina]i lui Hristos?”. Pancratie
[i Teodora au r\spuns f\r\ nici o urm\ de la[itate: „O, excelen]\, noi am fost `nv\]a]i de apostolii Domnului s\ credem [i s\ ne `nchin\m adev\ratului Dumnezeu, F\c\torul
cerului [i al p\mântului,
p\mântului, Domnului
Domnului nostru
nostru Iisus
Iisus Hristos.
Hristos.
~n numele S\u am fost boteza]i. Noi ~l m\rturisim [i ~l propov\duim pe El. Cât despre idolii cei ne`nsufle]i]i [i lipsi]i
1
de sim]uri pe care `i ave]i voi `n loc ca dumnezei, noi le
`ntoarcem spatele [i `i socotim vrednici de dispre]”.
Multe c\r]i s-au scris, despre care nu putem face referire aici,
despre via]a acestui sfânt. Cele mai de seam\ autorit\]i `n domeniu confirm\ originile cre[tine [i tradi]ia ortodox\ a autenticit\]ii
urm\toarelor documente care au devenit cronici importante ale
Bisericii Primare: 1) epistola scris\ `n numele Bisericii din Smirna
`n care este descris\ mucenicia Sfântului Policarp [Patrologia graeca
[PG] 5, 1020-1046]; 2) epistola adresat\ Sfântului Policarp de Sfântul Ignatie al Antiohiei [P.G. 5, 717-728]; 3) epistola Sfântului
Policarp c\tre Filipeni [PG 5, 1005-1015]; 4) iar veridicitatea informa]iilor referitoare la rela]ia sa cu Apostolul Ioan Teologul, alimentat\ de Sfântul Irineu [~mpotriva ereziilor, Cartea III, Cap. III(4)] [i
al]ii. Sunt dou\ chestiuni legate de istoria acestui sfânt care au
oferit prilej de discu]ii pentru unii: 1) data muceniciei sfântului; [i
2) data relat\rii scrise de str\lucitul mucenic Pionius Preotul.
Prima publicare a textului grec al lui Pionius este relativ recent\
[publicat prima dat\ de Abbé L. Duchesne cu titlul Vita Polycarpi
Smyrnaeorum Episcopi, Auctore Pionio (Paris, 1881)], fiind luat\
din manuscrisul Paris. Bibl. Nation. 1452, din secolul al X-lea. Din
câte [tim pân\ acum nu se bazeaz\ pe vreo tradi]ie anume, timpurie sau târzie. Vezi „Via]a lui Policarp [scris\] de Pionius”, The
Apostolic Fathers, II, Vol. 3, trad. de J. B. Lightfoot (Peabody, MA:
Hendrickson Pub., August 1989), pp. 423-431 [i 488-506; textul grec
este cuprins `ntre paginile 433-468.
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Dup\ ce a auzit aceast\ declara]ie venit\ din partea
so]ilor cre[tini, st\pânitorul efesenian s-a umplut de mânie. A poruncit osta[ilor s\-i arunce la p\mânt [i i-au b\tut
foarte tare. Apoi Pancratie [i Teodora au fost b\ga]i `n temni]\, unde au z\cut mult\ vreme. Nu au primit nici un ajutor omenesc sau `ngrijire pentru r\nile lor. Nu se poate
spune `n cuvinte necazul cauzat de foame, de setea [i de
toate celelalte p\timiri rele din acea temni]\. Aici, `ntre
aceste ziduri, fericita Teodora a dat na[tere unui fiu. Preabunul Dumnezeu, Care cunoa[te toate mai `nainte, [tia c\
Marcius ar fi c\utat s\ le ia pruncul [i s\-l creasc\ dup\
r\t\cirea [i p\gân\tatea lui. Prin urmare, Domnul a trimis
pe `ngerul S\u `n temni]\ [i a vindecat r\nile lui Pancratie
[i ale Teodorei. Apoi, i-a `nt\rit pe tinerii p\rin]i spunându-le mai `nainte c\ st\pânitorul inten]iona s\-i omoare.
I-a `ncurajat s\ nu fie cuprin[i de la[itate `n fa]a perspectivei de a muri pentru Hristos. Le-a proorocit c\ se vor
`ncorona cu cununa m\rturisirii [i vor mo[teni ~mp\r\]ia
cerurilor. Dup\ aceea, `ngerul le-a vorbit despre pruncul
lor [i a spus c\ `l va duce la o femeie b\trân\ foarte bogat\
[i cre[tin\, care `l va boteza [i `l va cre[te cu toat\ purtarea de grij\ `n credin]\. Dup\ ce `ngerul a rostit mesajul
divin, a luat pruncul [i s-a f\cut nev\zut.
Nelegiuitul [i `n[elatul Marcius a c\utat pruncul timp
de mai multe zile. Neg\sindu-l, mânia lui s-a aprins cu
totul. P\rin]ii sfântului au `ndurat torturi aspre [i f\r\ de
omenie. Marcius s-a lovit de statornicia lor. ~n cele din urm\
a `n]eles c\ nu exista nici o manier\ sau metod\ prin care
ar putea s\ `i conving\ pe Pancratie [i Teodora s\ se lepede
de Hristos. Prin urmare, i-a condamnat la moarte. Apoi
osta[ii i-au scos afar\ din Efes pe cei doi so]i cre[tini. Dup\
ce au urcat pe un loc `nalt, capetele lor au fost t\iate acolo.
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Solda]ii au l\sat sfintele moa[te pentru a fi mâncate de
fiarele s\lbatice. ~ns\ `n zadar s-a ostenit stricatul Marcius.
Nici m\car o fiar\ nu s-a apropiat de cinstitele moa[te ale
sfin]ilor mucenici. Pu]in timp a trecut pân\ ce cre[tinii s-au
dus acolo `n tain\ [i i-au `ngropat pe sfin]i cu evlavie, a[a
cum se cuvenea.
Preacucernica [i tem\toarea de Dumnezeu v\duv\,
Calisto, `ncercat\ `n lucr\ri bune, a primit pruncul. L-a botezat [i l-a numit Pancratie, dup\ numele tat\lui s\u. Calisto l-a crescut ca pe fiul ei adev\rat [i natural. S-a bucurat s\-l creasc\ `n bun\ cuviin]\ [i s\-l educe `n frica lui
Dumnezeu. Pe m\sur\ ce cre[tea b\iatul, ea era tot mai uimit\ de inteligen]a [i de purtarea lui cuviincioas\. Ar\ta,
de asemenea, o mare `nclina]ie c\tre cele ce ]in de evlavie. La vârsta cuvenit\, a fost dat la [coal\, unde `[i `nv\]a lec]iile foarte repede. ~n scurt timp a `nv\]at `ntregul
tipic al slujbelor de la biseric\. Din fraged\ tinere]e a avut
purtarea [i cump\tarea unui om matur. Nu se `ndeletnicea
cu juc\rii copil\re[ti. Petrecea `mpreun\ cu b\rba]ii `n]elep]i [i `mbun\t\]i]i. S-a f\cut nu numai ascult\tor, ci [i
urm\tor al tuturor `nv\]\turilor [i pildelor celor bune [i
de suflet folositoare. Ca un fiu de mucenici se sârguia cu
toat\ râvna s\ urmeze dup\ putere, `ntru dragostea lui
Dumnezeu `n toate faptele bune. Se str\duia s\ iubeasc\
pe to]i. Lucra smerenia, blânde]ea, `nfrânarea, `n]elepciunea [i tot felul de fapte bune. Cea mai mare bucurie [i pl\cere a lui era s\ fie milostiv fa]\ de s\raci [i s\ dea milostenie. Drept urmare a acestei virtu]i el a [i fost numit Policarp. Asculta]i urm\toarea povestire ca s\ v\ minuna]i
[i s\ v\ uimi]i nu doar de bun\tatea lui, ci [i de `ndr\zneala lui la Dumnezeu:
Acum, mama lui vitreg\ iubitoare de Dumnezeu, pe
care am men]ionat-o mai sus, era foarte bogat\. Ea se purta
10
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cu Pancratie ca [i cu un fiu al ei fiind socotit mai presus
de servitori. Odat\ cu `naintarea `n vârst\ ea l-a f\cut administratorul averii sale. I-a dat, de asemenea, cheile de la
hambare. Odat\, s-a `ntâmplat s\ plece departe de acas\
pentru o perioad\ de timp. Pancratie a fost l\sat responsabil cu casa. ~ns\ atunci când mergea `n hambare s\ estimeze
cantit\]ile de hran\ necesare pentru slugi, el era urmat de
v\duve, orfani [i de mul]i dintre cre[tinii s\raci care locuiau `n vecin\tatea casei. Ei cer[eau pentru a primi porumb,
vin, ulei sau orice lucru de care aveau nevoie. Aceasta se
f\cea f\r\ ca mama cea dup\ duh s\ [tie, de[i `nc\ din copil\rie Pancratie `nv\]ase cu osârdie poruncile lui Dumnezeu. {i le-a `nscris pe tablele sufletului s\u [i pe paginile
inimii sale cu degetul lui Dumnezeu. A[adar, el era râvnitor s\ `mplineasc\ porunca: „D\ celui ce `]i cere” (Mt. 5, 42).
Prin urmare, Pancratie a golit toate hambarele, rev\rsând
cu generozitate bun\t\]i tuturor celor care aveau nevoie.
Dup\ o vreme, Calisto [i-a `nceput c\l\toria `napoi spre
cas\. Unul dintre servitori a alergat `n `ntâmpinarea ei [i
i-a zis: „Doamna mea, fiindc\ ai l\sat toate `n mâinile tân\rului Pancratie, el a pr\dat hambarele tale [i nu a r\mas
nimic”. S-a tulburat de cuvintele grele ale acuzatorului. Ea
credea c\ Dumnezeu i-l d\duse pe Pancratie; nu putea s\
cread\ c\ el `i risipise bunurile sale f\r\ nep\sare. Cu gândurile `ndoielnice, ea se `ntreba ce putea s\ `nsemne aceasta;
c\ci ea nu [tia `nc\ scopul pentru care Pancratie `ntrebuin]ase aceste bunuri. Când a ajuns acas\, l-a strigat. El s-a
supus poruncilor sale imediat. „Adu-mi”, a spus ea, „cheile
hambarelor!”. Dup\ ce le-a adus, au deschis u[ile `nc\perii unde era depozitat\ f\ina. Când a v\zut c\ acel loc era
gol s-a minunat de aceast\ priveli[te. Dar [i-a adus aminte
de inima lui Pancratie `nclinat\ spre bun\tate [i blânde]e
[i a `n]eles de ce golise hambarul: din cauza voii celei bune
11
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[i a milostivirii sale fa]\ de s\raci. ~ns\ a plecat mâhnit\ [i
privea la el cu c\ut\tur\ urât\. Dar Pancratie, cu o `nf\]i[are vesel\, a zis: „Doamna mea, s\ mergem `mpreun\ la
hambare, ca s\ le vedem”. Ea `ns\ nu voia s\ mearg\, fiindc\
le v\zuse pu]in mai `nainte golite. Sfântul Pancratie a insistat. Apoi a suspinat [i a `n\l]at o rug\ciune c\tre Dumnezeu Cel Atotmilostiv: „O, Doamne Dumnezeule, Tat\l
iubitului T\u Fiu, Care `n prezen]a Proorocului T\u Ilie ai
umplut vasele v\duvei din Sarepta2, pleac\-}i urechea c\tre
mine, ca `n numele lui Hristos, toate aceste hambare s\
fie aflate pline!”. Iat\, minune! Toate hambarele s-au umplut de grâu [i de toate felurile de roduri. Apoi a chemat-o
pe maica sa adoptiv\,i [i i-a zis: „Vino, doamna mea, la
hambare [i vezi puterea [i darul lui Dumnezeu”. V\duva
s-a `ncredin]at cuvintelor lui. A venit [i a aflat hambarele
pline de roade [i toate vasele pline cu untdelemn [i vin.
Cu glas mare ea L-a pream\rit pe Dumnezeul nostru Cel
darnic. Atunci Pancratie a zis: „~n]elegând c\ nu am risipit
cu rea inten]ie ci am dat la s\raci, Dumnezeu [i Tat\l fericitului Iisus Hristos i-a s\turat pe fl\mânzi [i a trimis un
`nger ca s\ dea `napoi ceea ce era al t\u. A[adar, tu ai
multe de d\ruit ca milostenie, urmând obiceiului pe care
chiar tu l-au urmat”.
Dup\ ce a auzit [i a v\zut aceste lucruri, Calisto s-a
umplut de fric\. L-a `mbr\]i[at fierbinte pe fericitul Pancratie, zicând: „Fiul meu prea iubit, de ast\zi `nainte d\ s\racilor cât este nevoie. Mai mult, de acum nu te voi mai
numi Pancratie, ci Policarp, care `nseamn\ «multe roade»”.
Astfel, din acea zi, numele Policarp a r\mas `mpreun\ cu
tân\rul sfânt. Cu binecuvântarea ei, Policarp `mp\r]ea cu
`ndestulare s\racilor roadele [i cu dumnezeiasc\ mil\
2

De asemenea, Zarefat; vezi III Reg. 17, 9.
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hambarele nu se goleau. C\ci Dumnezeu, Care v\zuse socoteala cea bun\ a sfântului, `nmul]ea roadele. Calisto a
sporit [i mai mult `n credin]\ [i `n lucr\ri bune; atunci
când a plecat din aceast\ via]\ la Hristos, ea l-a l\sat pe
Policarp drept unic mo[tenitor al averii sale.
{i a venit o foamete mare peste efeseni. ~n acea perioad\
pururea-binecuvântatul Policarp a ar\tat mult\ milostivire
[i `ndurare nu numai fa]\ de s\raci, ci [i fa]\ de boga]i.
Cei boga]i, de asemenea, se aflau `n pericol s\ moar\ de
foame fiindc\ nu aveau de unde s\ cumpere cele de nevoie pentru hrana vie]ii. Dar sfântul le-a dat grâu tuturor.
To]i cei ce se aflau la strâmtoare, ziceau: „S\ mergem la
milostivul Policarp”. Astfel, ei c\utau refugiu pe corabia sa,
bogat aprovizionat\ de Hristos. ~n fiecare zi se duceau la
el o mul]ime de s\raci [i de boga]i. Nimeni nu pleca vreodat\ cu mâinile goale. Fiecare era primit cu milostivire
[i Policarp d\ruia fiec\ruia dup\ nevoia lui.
Policarp a `n]eles c\ pentru orice slujitor al lui Dumnezeu, `n timp ce lumea `ntreag\ este ora[ul s\u, Ierusalimul ceresc este adev\rata sa patrie [i c\ aici pe p\mânt
suntem meni]i a sta numai o perioad\ [i nu a r\mâne pentru totdeauna; fiindc\ suntem doar ni[te str\ini [i vizitatori. A[adar, meditând la aceasta cu o desf\tare dumnezeiasc\, se d\ruia pe sine zi [i noapte cu totul [i deplin ca
jertf\ sfin]it\ lui Dumnezeu. De asemenea citea proorociile dumnezeie[tii Scripturi [i se `ndeletnicea cu rug\ciunea ne`ncetat\. Mânca pe apucate [i foarte pu]in. Purta
hainele cele mai simple, atât cât era nevoie s\-[i acopere
trupul. ~i pl\cea s\ tr\iasc\ `n singur\tate; nu ap\rea `n
public sau `n locurile intens circulate, nici acolo unde ar fi
putut primi m\rire din partea privitorilor. Cea mai mare
parte a timpului [i-o petrecea acas\, de[i uneori vizita suburbiile unde putea fi cel mai u[or trecut cu vederea [i unde
13
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putea sc\pa de vânzoleala f\cut\ de mul]imile de oameni.
C\ci el [tia c\ sufletul are nevoie de lini[te, de o vedere [i
un auz liber de contaminarea cu lucrurile rele. Era foarte
modest [i ro[ea cu u[urin]\.
Dintre cei care veneau s\-l vad\ [i doreau s\ vorbeasc\
cu el, el `i evita pe cât era posibil pe acei vorbitori guralivi [i absurzi, scuzându-se c\ se ducea s\ rezolve treburi
importante [i c\ nu `l b\gase de seam\ pe cel care `i ie[ise
`n cale. Dar dac\ un astfel de om se ]inea dup\ el, Policarp `i r\spundea pe scurt, atât cât s\ nu par\ arogant [i
apoi p\stra t\cerea. Astfel era comportarea sa fa]\ de cei
de la care nu se putea folosi duhovnice[te. Cât `n privin]a oamenilor r\i, el se ferea de ei precum te fere[ti de
câini nebuni, de fiarele s\lbatice sau de [erpii venino[i.
~ns\ cu cei de care se putea folosi el se `mprietenea foarte
repede, mai ales `n cazul `n care g\sea folos nu numai `n
cuvintele lor, ci [i `n faptele lor. La vârsta b\rb\]iei el era mai
mult decât oricând `ndr\gostit de chipul vie]uirii dumnezeie[ti. Nu dorea s\ fie târât `napoi pe p\mânt de lan]urile c\s\toriei [i de distrac]iile care `nso]esc aceast\ stare.
Când sfântul a ajuns la vârsta de dou\zeci [i cinci de ani,
a auzit c\ Sfântul Ioan Teologul, unul din cei Doisprezece
Apostoli, propov\duia Evanghelia `n alte p\r]i ale Asiei.
Având mare dorin]\ s\-l vad\, a cerut voie [i binecuvântare de la maica sa adoptiv\ [i s-a al\turat Sfântului Apostol Ioan. Dintre ucenicii acestuia f\ceau parte [i Ignatie al
Antiohiei (numit de Tradi]ia Bisericii [i Teoforul) [i Preacuviosul Vucol3. ~mpreun\ cu dân[ii a urmat [i dumnezeiescul
Pentru o detaliere a vie]ii acestor sfin]i vezi Sinaxarul mare:
26 septembrie (Sfântul Apostol [i Evanghelist Ioan); 20 decembrie
(Sfântul Mucenic Ignatie Teoforul, Episcopul Antiohiei) [i 6 februarie (Sfântul Vucol).
3
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Policarp, umblând din loc `n loc, din ]ar\ `n ]ar\. Precum
un alt apostol, Policarp a fost `ncercat cu multe p\timiri: a
suferit de foame, de sete, de goliciune [i de multe alte strâmtor\ri, toate pentru propov\duirea cuvântului Evangheliei
lui Hristos. Petrecând mult\ vreme `n acest fel de nevoin]e,
a venit porunc\ de la Domi]ian (81-96), `mp\ratul Romei,
ca Sfântul Ioan Teologul s\ fie surghiunit `n insula Patmos.
Ucenicul cel iubit al Domnului fusese acuzat c\ `i `ntorcea
pe `nchin\torii la idoli, la credin]a cre[tin\. ~nainte de a
lua calea surghiunului, ucenicul cel iubit al Domnului l-a
hirotonit pe fericitul Vucol Episcop al Smirnei4. De asemenea, l-a numit pe Sfântul Policarp membru al sinodiei lui
Smirna (Izmir), un ora[ pe coasta Ioniei, se afl\ `n cea mai de
sus parte a golfului, având un port bine ad\postit. Se afl\ la nord
de Efes [i era numit\ „frumoasa”. Biserica Smirnei este una din
cele [apte Biserici [Apoc. 1, 11] c\tre care se adreseaz\ Domnul:
„Iar `ngerului Bisericii din Smirna, scrie-i: Acestea zice Cel dintâi [i Cel de pe urm\, Cel care a murit [i a `nviat: {tiu necazul t\u
[i s\r\cia ta, dar e[ti bogat, [i hula din partea celor ce zic despre
ei `n[i[i c\ sunt iudei [i nu sunt, ci sinagog\ a satanei. Nu te teme
de cele ce ai s\ p\time[ti. C\ iat\, diavolul va s\ arunce dintre
voi `n temni]\, ca s\ fi]i ispiti]i, [i ve]i avea necaz zece zile. Fii
credincios pân\ la moarte [i `]i voi da cununa vie]ii. Cine are
urechi s\ aud\ ceea ce Duhul zice Bisericilor: Cel ce biruie[te nu
va fi v\t\mat de moartea cea de-a doua” [Apoc. 2, 8-11]. Sfântul
Beda Venerabilul tâlcuie[te: „Domnul vorbe[te acestei Biserici
despre o persecu]ie de durat\, iar numele ei adevere[te, de asemenea, aceasta; pentru c\ Smirna se tâlcuie[te «mir», care indic\
mortificarea trupului”. Expositio Apocalypsis, `n lucrarea lui Edward Marshall, The Explanation of the Apocalypse by Venerable Beda.
Smirna a fost mult timp sufragan\ Efesului, `ns\ a devenit
autocefal\ `ntre 451[i 457 [i mitropolie `n secolul al IX-lea, având
trei episcopii sufragane. ~n perioada bizantin\ era parte a temei
Thrakesionului [i a fost o important\ baz\ naval\ [i port comercial.
4
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Vucol. Apoi, apostolul s\rutându-i, l-a luat cu el pe Prohor
[i s-a dus `n Patmos.
4
reu[its\s\`nfloreasc\
`nfloreasc\`n`nciuda
ciudamai
mai multor
multor vicisitudini,
vicisitudini, [i
[i a deAAreu[it
venit cunoscut\ drept „Parisul Levantului”, cu un comer] [i o
popula]ie `n cre[tere. Vezi The Oxford Dictionary of Byzantium,
s.v. „Smyrna”. Odat\ cu dec\derea Bizan]ului, armatele arabilor,
turcilor selgiucizi, genovezilor [i ale crucia]ilor au ocupat temporar ora[ul. Timur-Lenk a distrus ora[ul `n 1402, iar otomanii l-au
cucerit definitiv `n 1415.
Apoi, pe 9 septembrie 1922, a avut loc distrugerea ora[ului [i
mutarea popula]iei ortodoxe. „Mustafa Kemal (Ataturk), victoriosul conduc\tor revolu]ionar al Turciei, [i-a condus trupele `n
Smirna, un ora[ predominant cre[tin, `n timp ce o flot\ de dou\zeci [i patru de nave ale alia]ilor – din care trei distrug\toare
americane – privea desf\[urarea evenimentelor. ~n curând, turcii
aveau s\ dezl\n]uie o orgie de jafuri, violuri [i ucideri, iar puterile occidentale, dornice s\-[i protejeze interesele legate de petrol
[i schimburile comerciale cu Turcia, au coparticipat prin t\cerea
[i refuzul lor de a interveni. Pe urm\, for]ele turce[ti au dat foc
legendarului ora[ [i l-au distrus `n totalitate. A urmat o mu[amalizare monstruoas\ ca urmare a acordului tacit dintre alia]ii
occidentali care `nvinseser\ Turcia [i Germania `n timpul celui
de-al doilea r\zboi mondial. Distrugerea Smirnei nu a putut fi `ns\
[tears\ din memoria istoriei”. Pentru o cronic\ vie, meticulos documentat\ a unei tragedii care nu a putut fi uitat\, vezi cartea lui
Marjorie Housepian Dobkin, Smyrna 1922, un documentar-rechizitoriu al inumanit\]ii Islamului, al nesim]irii puterilor occidentale [i al avari]iei intereselor de afaceri. Ast\zi `n Smirna nu se
afl\ nici o biseric\ ortodox\. Au fost `ng\duite doar Biserica anglican\ „Sfântul Ioan”, `n folosul comunit\]ii vorbitoare de limb\
englez\, [i dou\ biserici romano-catolice: Catedrala „Sfântul Evanghelist Ioan” (ridicat\ `ntre 1862 [i 1874) [i Biserica „Sfântul Policarp”. Ultima a fost ridicat\ `n urma unui dar din partea Cardinalului francez Richelieu (1625); construc]ia care se poate vedea
`n zilele noastre a fost ridicat\ `n 1929. Vezi lucrarea lui A. G.
Edmond, Turkey’s Religious Sites, p. 140.
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A[adar, episcopul Vucol `l `ndr\gea pe Policarp [i avea
mare `ncredere `n el, de[i sfântul era `nc\ un tinerel. Fiind
bun la suflet, `[i punea mari speran]e `n Policarp, a[a cum
ta]ii care au fii buni se bucur\ de gândul c\ vor avea urma[i
de n\dejde. Iubirea [i respectul reciproc dintre p\rinte [i
fiul duhovnicesc era nepref\cut\. Policarp era sincer ata[at de el, [i nu pentru a primi vreo cinstire sau vreo func]ie
din partea ierarhului. Policarp, asemenea Patriarhului Iacob din vechime, fiind un b\rbat simplu [i sincer, se purta
`n toate f\r\ f\]\rnicie sau ostenta]ie. Prin munca f\cut\
cu propriile mâini el d\ruia s\racilor hran\ [i cele necesare
traiului. Inevitabil, el a devenit renumit pentru faptele sale.
Vucol a fost informat de faptele sale dar nu de autorul
lor ci de beneficiari. Mai mult, episcopul se bucura s\ vad\
c\ multe persoane bolnave [i lovite de rele erau `ns\n\to[ite prin harul dat lui Policarp de Dumnezeu [i c\ astfel
Domnul Iisus Hristos era sl\vit. Mai mult, el, de asemenea,
vedea `n descoperiri multe lucruri referitoare la Policarp.
Prin urmare, Vucol a `n]eles c\ Policarp era vrednic de
sfintele trepte ale preo]iei. Pe moment, din cauza tinere]ii
lui Policarp, Vucol l-a `nrolat `n ceata diaconilor cu aprobarea `ntregii Biserici. ~ntr-adev\r, binecuvântat era Vucol
fiindc\ i se `ng\duise s\-[i pun\ mâinile pe un astfel de cap
[i s\ binecuvânteze un suflet atât de nobil cu vocea sa. Ca
diacon, Policarp s-a f\cut apreciat de contemporanii s\i precum {tefan odinioar\ `ntre apostoli. C\ci fiind bine `nzestrat `n vorbire [i `mpodobit cu fapte bune, el `i `nfrunta
plin de curaj pe p\gânii greci, evrei [i eretici. Policarp putea
s\ tâlcuiasc\ [i s\ explice tainele care erau ascunse de la
fa]a mul]imii. De asemenea, a scris multe tratate, predici
[i epistole; dar `n persecu]ia care s-a stârnit `mpotriva sa,
ocazie cu care a [i fost martirizat, anumi]i nelegiui]i
p\gâni au nimicit scrierile lui.
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Referitor la Duhul Sfânt [i la darul Paracletului [i la celelalte daruri duhovnice[ti, el putea demonstra c\ acestea
nu puteau fi de]inute `n afara Bisericii sobornice[ti, a[a cum
un m\dular t\iat de trup nu are nici o putere, dovedind
aceasta din `ntreaga Scriptur\. De exemplu, printre alte multe
pasaje el cita: „Iar `n vremea acestor regi, Dumnezeul cerului va ridica un regat ve[nic, care nu va fi nimicit niciodat\ [i care nu va fi trecut la alt popor” (Dan. 2, 44) [i
„Dar un lucru trebuie: c\ci Maria partea bun\ [i-a ales,
care nu se va lua de la ea” (Lc. 10, 42).
Anii treceau [i tot astfel Policarp `nainta `n vârst\, p\rul
alb `ncepând s\-i `mpodobeasc\ tâmplele. C\ci prin dumnezeiasca iconomie, fiecare piatr\ de hotar a dezvolt\rii
noastre apare la timpul potrivit ca o reamintire pentru neamul omenesc c\ trebuie s\ se lupte pentru des\vâr[ire prin
fapte [i cuvinte, a[a cum este scris: „Pân\ când, lene[ule,
vei mai sta culcat? Când te vei scula din somnul t\u?”
(Prov. 6, 9) [i din nou: „Preg\te[te-]i lucr\rile tale c\ci mergi
departe” (Prov. 24, 27 [LXX]). Astfel, ni se aduce aminte
c\ pe cât de tare albe[te p\rul unui om cu trecerea timpului, tot astfel pe atât de str\lucitor poate deveni sufletul prin Logosul lui Dumnezeu. A[adar, Vucol, v\zând
c\ vârsta lui Policarp era potrivit\ [i c\ purtarea `ntregii
sale vie]i era chiar mai cucernic\ decât num\rul anilor
s\i, a `n]eles c\ el era cel mai potrivit ca s\-i fie sf\tuitor
`n chestiuni referitoare la Biseric\ [i ca `mpreun\-slujitor
`n propov\duire.
Domnul a pecetluit aceasta [i a aprobat decizia lui,
dându-i lui Vucol o porunc\ `n acest sens printr-o vedenie. Prin urmare, Vucol l-a hirotonit preot pe Policarp. ~ntreaga Biseric\ `ntr-un glas cu bucurie l-a primit pe Policarp, de[i el fugise de aceast\ sarcin\. C\ci el spunea c\ `i
18
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este de ajuns s\ dea socoteal\ pentru o dreg\torie [i pentru
o slujire; acum responsabilit\]ile sale erau mai multe. ~ns\,
`n]elegând c\ era imposibil s\ t\g\duiasc\ sfatul [i chemarea lui Dumnezeu, Policarp a acceptat sfânta treapt\
a preo]iei dup\ ce a avut o vedenie [i a aflat mult\ alinare. ~ncepând de atunci, a[adar, mult spor f\cându-se ca
urmare a lucr\rii de propov\duire a Cuvântului de c\tre
Policarp, tot mai mul]i oameni ~l sl\veau pe Domnul nostru Iisus Hristos. Policarp se `ndeletnicea cu citirea [i tâlcuirea Scripturilor; `[i `ndemna turma s\ citeasc\ [i s\ cerceteze sfintele scrieri.
A[a cum am spus, Policarp nu a dorit `n nici un chip
s\ aib\ demnitatea acestei trepte d\ruite lui. Continua s\
se `mpotriveasc\, spunând c\ era nevrednic. Dar preacuviosul Vucol a v\zut faptele sale bune [i dumnezeie[tile
lui ispr\vi. Prin urmare, i-a d\ruit [i dreg\toria `ngrijirii
de s\raci. Fericitul Policarp atât era de smerit cuget\tor,
`ncât niciodat\ n-a dorit s\ primeasc\ vreo `ntâietate sau
vreun privilegiu. Atunci când preo]ii se adunau `n sinaxe
sau `ntruniri, el nu-[i ocupa locul s\u `n mijlocul lor. ~ntotdeauna [edea mai jos decât to]i, `mpreun\ cu mirenii.
Dumnezeu, de asemenea, a v\zut blânde]ea [i smerenia slujitorului S\u [i a dorit s\-l `n\l]e [i s\-l sl\veasc\ a[a cum
Iisus f\g\duise: „Cine se va `n\l]a pe sine se va smeri, [i
cine se va smeri pe sine se va `n\l]a” (Mt. 23, 12)5.
Acum, Episcopul Vucol [tia c\ sfâr[itul s\u era aproape.
I-a adunat pe to]i episcopii regiunii, `mpreun\ cu clerul
[i poporul. Le-a dezv\luit sfâr[itul s\u apropiat [i [i-a numit succesorul. El dorea ca Sfântul Policarp s\ `i urmeze.
De[i adunarea s-a `ntristat la aflarea ve[tii despre iminenta
5

Vezi, de asemenea, I Pt. 5, 6.
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sa moarte, a consim]it cu bucurie ca Policarp s\ p\storeasc\
Biserica Smirnei. A[adar, preotul Policarp, `n ciuda rug\min]ilor sale sincere [i a dorin]ei sale de a refuza, a fost
`n\l]at pe scaunul arhieresc al Smirnei.
Sfântul, dup\ ce a luat pre]ioasa povar\ a episcopiei, a
p\storit turma ra]ional\ a lui Hristos cu mult\ sârguin]\
`n legile mântuitoare ale poruncilor divine, `nv\]ând pe
fiecare cuvântul Evangheliei. El `nv\]a nu doar cu cuvântul ci, de asemenea, prin toate faptele sale bune. Zi [i noapte
niciodat\ nu `nceta s\ cerceteze [i s\-[i sf\tuiasc\ turma.
~i `nt\rea pe cei slabi, `i mângâia pe cei mâhni]i, `i vindeca pe bolnavi, `i c\l\uzea pe orfani, `i miluia pe s\raci,
[i `i ajuta pe to]i cre[tinii, pe fiecare dup\ nevoia sa. Se
str\duia cu sinceritate, pe cât putea, `n tain\ sau pe fa]\,
s\ `i ajute pe mucenicii persecuta]i de tirani. ~i `nt\rea `n
credin]\ [i aducea mult\ road\, dup\ cum numele s\u arat\.
Era un port minunat pe care nici o furtun\ nu-l putea afecta.
Era un ad\post `nc\p\tor pentru to]i, nu doar pentru cre[tini, ci [i pentru idolatri, de asemenea. Niciodat\ nu `nceta s\ `i sf\tuiasc\ pe p\gâni. Nu ar\ta nici o ezitare sau
la[itate; `ntotdeauna era ne`nfricat. Ca urmare a activit\]ilor sale neobosite, a adus pe mul]i la credin]a `n Hristos. Era renumit pentru nenum\ratele sale minuni. Dorim
s\ povestim câteva pentru adeverirea celorlalte; a[adar,
asculta]i.
Odat\, s-a ab\tut o mare nenorocire asupra Smirnei.
Nu doar `n\untrul ora[ului erau oamenii [i casele mistui]i
de fl\c\ri, dar focul, de asemenea, cuprinsese [i zonele `nconjur\toare, câmpuri, vii, copacii [i animalele. R\ul a pus
st\pânire pe aceast\ regiune timp de [apte zile [i [apte
nop]i. Idolatrii cei lipsi]i de minte [i ignoran]i au invocat
ajutorul zeilor lor, dar nenoroci]ii nu au putut s\ fac\ nimic. P\rea c\ mai tare se `nte]ea urgia lui Dumnezeu [i
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focul cu cât se rugau mai mult. Prin urmare, cre[tinii au
alergat la sfânt. L-au implorat s\ rosteasc\ o rug\ciune
c\tre Domnul ca s\ opreasc\ focul cel nimicitor. Sfântului
i s-a f\cut mil\ de situa]ia `n care se aflau [i a adus rug\ciune lui Dumnezeu. Apoi i-a certat pe `nchin\torii la idoli,
spunând c\ r\ul venise din cauza p\gânilor, ca urmare a
hulei lor, adic\ a refuzului de a crede `n adev\ratul Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu s-a `ntors pe urm\ c\tre foc [i
a zis: „~n numele Domnului nostru Iisus Hristos, `naintea
C\ruia eu, nevrednicul, m\ `nchin [i cad la p\mânt, `]i
poruncesc, o, focule, s\ `ncetezi imediat chiar `n acest ceas
[i s\ te stingi cu totul”. Apoi – o, minune! – `ntr-o clipit\
focul furios se stinse [i disp\ru complet. Privitorii s-au
minunat la vederea acestor lucruri [i au `nceput s\ strige
cu voce tare: „Mare este Dumnezeul cre[tinilor!”. Drept
urmare, mul]i dintre cei nebuni dup\ idoli au ajuns la
credin]a `n Hristos. Au fost boteza]i spre slava Dumnezeului nostru Cel adev\rat.
Din rândul idolatrilor f\cea parte [i un mare nobil. Numele s\u era Petroniu. A fost stârnit de tat\l s\u, diavolul,
care `ntotdeauna poart\ invidie fa]\ de Dumnezeu, s\
rosteasc\ cuvinte blasfemiatoare la adresa credin]ei cre[tinilor [i chiar `mpotriva sfântului. Dup\ ce a rostit aceste
nebunii, a devenit demonizat [i a c\zut la p\mânt. Se rostogolea `n convulsii [i cu spume la gur\. La aceast\ priveli[te trist\ erau martori ni[te cre[tini care au fost mi[ca]i de
starea nenorocit\ a b\rbatului. A[adar, l-au rugat pe sfânt
s\-l ajute. Sfântul, un imitator al St\pânului Hristos, s-a
milostivit de Petroniu [i a s\vâr[it o `ndoit\ vindecare.
Policarp, dup\ ce a certat duhul r\u [i necurat, l-a alungat din Petroniu, care a primit atunci luminare `n sufletul
s\u. Acum Petroniu cuno[tea [i `n]elegea puterea dat\ robilor lui Hristos, folosul lor. A crezut `n Hristos [i a fost
botezat `mpreun\ cu to]i cei ai casei lui.
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La patru ani dup\ acel foc distrug\tor o sever\ secet\
s-a ab\tut asupra regiunii din vecin\tatea Smirnei. Recoltele de cereale erau pe punctul de a disp\rea de pe fa]a p\mântului. ~n aceste condi]ii, poporul a `nceput s\ jeleasc\
[i s\ se `ntristeze. Cei care erau cre[tini au cerut din nou
ajutorul sfântului. Atunci, el a f\cut o rug\ciune c\tre Domnul [i – o, minunile Tale, ~mp\rate Hristos! – a plouat atât
de tare `ncât holdele au revenit la via]\. Poporul a fost foarte
mângâiat de aceast\ `ntâmplare. Au fost genero[i `n laudele adresate lui Dumnezeu [i Sfântului Policarp. Dar
atunci când ploile au continuat f\r\ oprire, mijlocirile sfântului au fost din nou cerute. Prin urmare, Policarp a f\cut
ca ploile s\ se opreasc\. Din cele câteva minuni ale sfântului pe care tocmai vi le-am povestit, s\ recunoasc\ fiecare sfin]enia lui Policarp [i `ndr\zneala pe care el o are
`naintea lui Dumnezeu6.
Pentru a oferi un mai mare folos duhovnicesc cititorilor
acestei c\r]i `nchinate Sfântului Mucenic Policarp vom prezenta
[i câteva din minunile care se reg\sesc `n colec]ia Vie]ile Sfin]ilor:
„Odat\, s-a `ntâmplat c\ Sfântul Policarp era `ntr-o cetate din
aceea[i ]ar\, care se numea Teos, fiind aproape de apele cele calde
ce se numeau Levedia, [i a g\zduit la episcopul cet\]ii aceleia, cel
cu numele Dafnu - pe care Sfântul Ignatie, purt\torul de Dumnezeu,
`l pomene[te `n epistola sa c\tre smirneni. V\zând Sfântul Policarp
lipsa [i neajunsurile care existau `n casa episcopului aceluia, s-a
rugat lui Dumnezeu pentru dânsul, ca s\ se binecuvânteze casa
lui. Din ceasul acela s-a `ndestulat Episcopul Dafnu cu toat\ `mbel[ugarea. }arinile [i gr\dinile lui, care mai `nainte erau neroditoare, s-au `ndestulat neobi[nuit [i s-au f\cut foarte bine roditoare. La acela[i episcop, sfâr[indu-se vinul `n poloboc, sfântul l-a
`nmul]it prin rug\ciune, cu `ndestulare. ~ntorcându-se spre Smirna,
cetatea sa, s-a ab\tut la o gazd\ ce se `ntâmplase `n cale, ca s\ se
odihneasc\ - pentru c\ era seara târziu - [i, luând pu]in\ hran\
cu diaconul s\u, cu care c\l\torea, s-au culcat [i au adormit. La
6
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Sfântul Policarp a primit cununa mucenicei `n Smirna.
Eusebiu plaseaz\ data martirajului `n timpul „celui de-al
miezul nop]ii `ngerul Domnului, lovindu-l `n coast\, l-a strigat:
„Policarp!”. El a r\spuns: „Ce este, Doamne?”. Gr\it-a `ngerul:
„Scoal\-te [i ie[i degrab\ din casa aceasta, c\ va c\dea `ndat\”.
C\ci `n casa aceea nu era cunoscut Hristos Dumnezeu [i se s\vârmiezulmulte
nop]iif\r\delegi.
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Iona,
piatr\”.
Ar\tându-se
Domnului
a treia oar\ [iprin
acelea[i
proorocul, pieirea
lor [i milostivindu-Te
i-aisculat.
cru]at,{i,
cucând
adespunându-i,
abia acet\]ii
`nduplecat
pe diacon de s-a
v\rat
Te
binecuvântez,
c\
prin
mâna
`ngereasc\
ne-ai
scos
[i
ne-ai
au ie[it amândoi, `ndat\ a c\zut casa din temelie [i a ucis p`n\ la
izb\vitpe
de to]i
moartea
nea[teptat\,
precum
ai scos pestând
Lot din
unul
careaceasta,
erau `ntr-`nsa.
Sfântul
Policarp,
[i
Sodoma;
pentru
c\
Tu
p\ze[ti
pe
robii
T\i,
totdeauna,
de
tot
r\ul,
c\utând spre cer, a zis: „Doamne Dumnezeule, Atotputernice,
fiind bun [i milostiv `n veci”.
P\rinte al lui Iisus Hristos, al binecuvântatului T\u Fiu, Cel ce
Dup\ aceasta `n cetatea Smirna, fiind necredincios st\pânimai `nainte ai spus ninevitenilor, prin Iona, proorocul, pieirea
torul cet\]ii, `n casa lui, `ntr-o noapte, s-a cuprins de duhul r\u
cet\]ii
[i milostivindu-Te
i-ai mare;
cru]at,[i s-a
cu tulburat
adev\rattoat\
Te
una dinlor
slugile
sale, f\când gâlceav\
binecuvântez,
c\ prin
mâna
`ngereasc\
scos [i ziu\,
ne-aiau
izb\vit
casa st\pânitorului,
de fric\
[i de
cutremur.ne-ai
F\cându-se
mers
de
moartea
aceasta,
nea[teptat\,
precum
ai
scos
pe
Lot
din
iudeii, vrând s\ izgoneasc\ pe diavol. Acela, repezindu-se spre
Sodoma;
pentru
c\ pe
Tuto]i
p\ze[ti
pe [irobii
de tot
dân[ii, fiind
mul]i,
i-a ucis
nici T\i,
unultotdeauna,
nu putea s\-l
bir\ul,
fiind
bun
[i
milostiv
`n
veci”.
ruiasc\, nici s\ se izb\veasc\ din mâinile lui. Apoi, atât de r\u `i
b\tea, `ncât abia `i l\sa vii, fiind goi [i `nsângera]i, pentru c\ toate
hainele de pe dân[ii le rupea [i trupurile lor cu din]ii le mu[ca.
6
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[aptelea an al lui Marcus Aurelius Antoninus” (166-167)
[i al co`mp\ratului Lucius Aurelius Verus (161-169), de[i
unii cercet\tori `l plaseaz\ `n timpul domniei `mp\ratului
Antoninus Pius (138-161). ~n epistol\ se spune c\ moartea
a avut loc `n luna „Xanthikos”, cuvânt care a fost tradus
„luna prezent\”. Unii speciali[ti `l traduc „martie”, `n timp
ce al]ii opteaz\ pentru „aprilie” sau „mai”. ~n privin]a
zilei: ceasul al optulea corespunde orei 8 conform uzan]ei
romane, sau orei 14 conform uzan]ei r\s\ritene. Tradi]ia
acceptat\ a Bisericii a[eaz\ data adormirii sale `n ziua de
23 februarie, la ora dou\ dup\-amiaza. Anul 155 este considerat a fi cel mai timpuriu an `n care ar fi putut avea loc
mucenicia iar anul 166 ultimul posibil. Eusebiu a acceptat f\r\ s\ verifice informa]ia potrivit c\reia mucenicul a
fost ucis `n 166 dar ultimele dezbateri i-a determinat pe
critici s\ se opreasc\ asupra anului 155 sau 156.
Relatarea muceniciei Sfântului Policarp se afl\ `n a[anumita Epistol\ c\tre Smirneni citat\ de Eusebiu al Cezareei. Epistola a supravie]uit `n cinci manuscrise grece[ti [i
de asemenea `ntr-unul latin, de calitate inferioar\, dar care
~n casa st\pânitorului era un cre[tin, care a zis c\tre st\pânitor:
„De vei porunci, st\pâne, eu voi chema un om care, f\r\ osteneal\, va t\m\dui pe robul t\u”. {i, poruncindu-i st\pânul, a
plecat omul acela [i a chemat pe Sfântul Episcop Policarp, care,
`nc\ neintrând `n casa st\pânitorului, diavolul a `nceput a striga:
„Vai mie, c\ Policarp vine la mine [i voi fugi, chiar nevrând, de
aici”. Intrând sfântul, `ndat\ diavolul tremurând a ie[it [i a fugit
din sluga st\pânitorului. V\zând acesta, s-a mirat mult. Cu ni[te
minuni ca acestea f\cute de Sfântul Policarp, apoi prin t\m\duirile f\cute de toate bolile [i prin punerea m`inilor lui, mul]i s-au
`ntors la Hristos Dumnezeu [i din zi `n zi cre[tea Biserica lui
Hristos. Iar [astfel] urâta `nchinare idoleasc\ se `mpu]ina `n cetatea Smirna...”. Vie]ile Sfin]ilor, luna februarie, Editura Episcopiei
Romanului, 1999, pp. 265-267.
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are mai multe copii. Manuscrisele grece[ti sunt urm\toarele: 1) Mosquensis 160 (acum 159), `n Biblioteca Sfântului
Sinod din Moscova (sec. XIII); 2) Baroccianus 238[b], `n Biblioteca Bodleian\ la Oxford (sec. 11); 3) Paris. Bibl. Nat.
Graec. 1542[p]; 4) Vindob. Hist. Graec. Eccl. iii (anterior xi) [v]
(sfâr[itul secolului al XI-lea sau `nceputul secolului al XII-lea)
[i 5) S. Sep. Hierosol. I fol. 136 [s] la Ierusalim (sec. X).
O parte din moa[tele Sfântului Policarp se g\sesc de
aproape cinci sute de ani `n Sfânta M\n\stire Ambelakiotissa Panaghia-Sfântul Policarp. ~n vechime M\n\stirea
a fost numit\ Kozitses sau Ambelakiotissa Theotokos. Se
afl\ situat\ `n muntoasa Nafpaktia, la poalele Muntelui
Ardine (1720 m) [i pe partea opus\ Muntelui Tsekouri
(1736 m). Cele mai pre]ioase odoare ale m\n\stirii sunt
icoana Theotokos Ambelakiotissa, care a fost descoperit\ `n chip minunat la doi ani dup\ c\derea Constantinopolului (1453), [i mâna dreapt\ a Sfântului Policarp.
Vezi, de asemenea, cartea intitulat\ JIeraV MonhV jAmpelakiwtivssh" Panagiva" - A
J givou Polukavrpou, 1455-1955, a
lui Atanasie Damianos (Atena, 1955), care vorbe[te despre
achizi]ionarea de c\tre m\n\stire a moa[telor sfântului.
Moa[tele f\c\toare de minuni ale sfântului a fost cump\rat\ de m\n\stire `n 1479 dup\ ce monahii Arsenie [i
Samuel au primit binecuvântare `n acest sens de la patriarh. Pe atunci, moa[tele se aflau `n posesia unei anumite
v\duve care le primise ca mo[tenire de familie. Aceast\
practic\ nu este necunoscut\ ortodoc[ilor. Moa[tele Sfântului Spiridon, de asemenea, au intrat `n posesia privat\
a unei familii din genera]ie `n genera]ie. Monahii `ns\,
dup\ mult efort [i cheltuial\ au achizi]ionat moa[tele Sfântului Policarp. Acestea const\ din mâna sfântului de la cot
pân\ la degete. Mâna schi]eaz\ gestul binecuvânt\rii. Este
p\strat\ `ntr-o racl\ scump\, `mpodobit\ cu reprezentarea
25
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Bunei-Vestiri [i cuvintele Arhanghelului Gavriil: „Duhul
Sfânt Se va pogor` peste tine [i puterea Celui Prea`nalt te
va umbri” [Lc. 1, 35]. Mai exist\ o alt\ inscrip]ie, care spune:
„Luna mai a anului 1792 – mâna Sfântului sfin]it Mucenic
Policarp, Episcopul Smirnei – tezaur al M\n\stirii Ambelakiotissa din Kozitses. S-a argintat pe cheltuiala Preacuviosului ieromonah Grigorie Plataniotos [i prin lucrarea aurarului Panaghiotis Damianopoulos din Kozitsa”
(Sinaxarul mare [grec], pp. 472, 473, n. 1).

26

Mucenicia Sfântului Policarp, Episcopul Smirnei

MUCENICIA SFÂNTULUI
POLICARP, EPISCOPUL SMIRNEI*

Biserica lui Dumnezeu care locuie[te ca un str\in1 `n
Filomelium c\tre toate celelalte [adun\ri de fra]i] de pretutindeni ale Sfintei Biserici sobornice[ti2: mila, pacea [i
dragostea lui Dumnezeu [i a Domnului nostru Iisus Hristos
s\ v\ fie date din bel[ug.
I, 1. V-am scris, fra]ilor, cuvânt despre mucenici [i despre fericitul Policarp, care a oprit persecu]ia ca [i cum ar fi
pecetluit-o prin mucenicia sa. Fiindc\ toate s-au petrecut
pentru ca Domnul s\ ne arate o dat\ `n plus o pild\ de
mu-cenicie dup\ Evanghelie.
2. C\ci el a a[teptat s\ fie dat asemenea Domnului,
pentru ca [i noi s\ devenim imitatori ai Lui, nu doar c\utând cele ale noastre, ci [i pe cele ale fra]ilor no[tri3. Fiindc\
lucrarea dragostei adev\rate [i neclintite este nu doar a
c\uta [omul] s\ se mântuiasc\ pe sine, ci pe to]i fra]ii.
*
Text
`n Ignace
d’ Antioche,
Polycarpe
de Smyrne,
Text
grecgrec
`n Ignace
d’ Antioche,
Polycarpe
de Smyrne,
Lettres,
Lettres, Martyre
de Polycarpe,
texte
grec, introduction,
traduction
Martyre
de Polycarpe,
texte grec,
introduction,
traduction
et notes
et notes
P. Th. Camelot,
P., col.Chrétiennes
Sources Chrétiennes,
10,
de
P. Th.de
Camelot,
O. P., col.O.Sources
[SC], vol. vol.
10, Les
Les Éditions
du Cerf,
Paris,
pp. 210-238.
Éditions
du Cerf,
Paris,
1969,1969,
pp. 210-238.
1
pavroiko" `n opozi]ie cu kavtoiko", „locuitor definitiv”; cf.
Fapte 7, 6; Ef. 2, 19; I Pt. 2, 11.
2
kaqolikh`" ejkklhsiva", `n sens de Biseric\ universal\ opus\
celor locale; Biserica universal\ „se afl\ pe tot cuprinsul p\mântului locuit” (kataV thVn oijkoumevnhn).
3
Fil. 2, 4.
*1
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II, 1. Fericite [i str\lucite sunt, prin urmare, muceniciile care s-au s\vâr[it dup\ voin]a lui Dumnezeu. C\ci
trebuie s\ devenim mai cu luare aminte [i s\ atribuim
autoritatea lui Dumnezeu peste toate.
2. Dar cine nu ar putea s\ admire noble]ea, r\bdarea
[i iubirea lor fa]\ de St\pân? Atât de zdrobi]i de biciuiri
`ncât se putea vedea alc\tuirea trupului lor pân\ la venele
[i arterele lor dinl\untru, ei au r\bdat `ntr-o asemenea
m\sur\ `ncât [i pe privitori i-au f\cut s\ plâng\ [i s\ jeleasc\; ei au ajuns la un asemenea curaj `ncât nici unul din
ei nu a slobozit vreun geam\t sau vreun suspin, ar\tându-ne astfel tuturor c\, `n acel ceas, nobilii mucenici ai
lui Hristos erau ca [i absen]i din trup sau mai degrab\ c\
Domnul era de fa]\ [i vorbea cu ei.
3. {i având aten]ia `ndreptat\ numai asupra harului
lui Hristos, ei au dispre]uit chinurile lumii, astfel c\ `ntr-un
singur ceas [i-au agonisit via]a ve[nic\. Iar focul chinuitorilor lipsi]i de omenie a fost rece pentru ei fiindc\ aveau
`naintea ochilor fuga de focul cel ve[nic, care nu se stinge
niciodat\, [i cu ochii inimii priveau la cele bune preg\tite pentru cei care rabd\ `ndelung [i pe care urechea nu
le-a auzit, ochiul nu le-a v\zut iar la inima omului nu s-au
suit4; acestea le-au fost tainic dezv\luite de Domnul, lor
care nu mai erau oameni, ci `ngeri.
4. La fel, [i cei care au fost condamna]i la fiare au r\bdat pedepse groaznice, fiind `ntin[i pe piroane [i chinui]i
cu alte felurite cazne, pentru ca prin aceste chinuri s\ `i
fac\, dac\ ar fi posibil, s\ se `ntoarc\ de la credin]\.
III, 1. ~ns\ diavolul a pl\nuit multe `mpotriva lor. Dar
prin harul lui Dumnezeu el nu a putut s\ izbândeasc\ nimic `mpotriva vreunuia. C\ci preanobilul Germanicus a
4

I Cor. 2, 9; Is. 64, 3.
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`nt\rit sl\biciunea lor prin neclintirea sa; el, care s-a luptat str\lucit `mpotriva fiarelor. Fiindc\ atunci când proconsulul a dorit s\ `l conving\ spunându-i s\-i fie mil\ de
tinere]ea lui, [Germanicus] a a]â]at fiara lovind-o, dorind s\
fie eliberat mai repede de via]a lor nedreapt\ [i nelegiuit\.
2. A[adar, toat\ mul]imea minunându-se de curajul poporului iubitor de Dumnezeu [i cinstitor de Dumnezeu al
lui Hristos, a strigat: „S\ piar\ ateii5! S\ fie `nf\]i[at6 Policarp!”.
IV. Dar un anumit om, pe nume Quintus, un frigian
care sosise de curând din Frigia, fu cuprins de fric\ la vederea fiarelor. El `nsu[i, silindu-se pe sine, s-a `nf\]i[at proconsulului `mpreun\ cu al]ii. Dup\ multe rug\min]i, proconsulul l-a convins s\ jure zeilor [i s\ aduc\ jertf\. Din
acest motiv, fra]ilor, noi nu `i l\ud\m pe cei ce se predau,
fiindc\ nu aceasta ne `nva]\ Evanghelia7.
V, 1. La `nceput, preaminunatul Policarp auzind acestea, nu s-a tulburat ci a dorit s\ r\mân\ `n continuare `n
cetate, `ns\ a fost convins de cea mai mare parte a cre[tinilor s\ plece `n tain\. S-a retras `ntr-o locuin]\ la ]ar\, nu
departe de ora[, al\turi de un mic num\r de cre[tini; a[a
`i era obiceiul, ziua [i noaptea nu f\cea nimic altceva decât
s\ se roage pentru to]i [i pentru toate Bisericile din lume.
2. {i, cu trei zile `nainte de prinderea lui, `n timp ce se
ruga, a avut o vedenie: a v\zut cum focul ardea perna sa.
Trezindu-se din vedenie8, a zis celor ce se aflau `mpreun\
cu el: „Trebuie s\ fiu ars de viu”.
~n primul veac al cre[tinismului era des `ntâlnit\ acuza]ia
de ateism `mpotriva cre[tinilor din cauza refuzului lor de a se `nchina la idolii popula]iei majoritar p\gâne.
6
zhteivsqw, „adus pentru interogatoriu”.
7
In. 7, 1; Mt. 10, 23.
8
Textual: „`ntorcându-se”.
5
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VI, 1. Fiindc\ era c\utat f\r\ `ncetare, [Sfântul Policarp] s-a mutat `ntr-o alt\ cas\; cei care `l c\utau au sosit imediat acolo9. Neg\sindu-l, ace[tia au luat cu ei doi sclavi
tineri, dintre care unul, fiind supus torturii, a m\rturisit.
2. Nu putea [Sfântul Policarp] s\ r\mân\ ascuns, fiindc\
cei care `l tr\daser\ erau chiar casnicii s\i. Iar irinarhul10,
cel desemnat cu acela[i nume cu al lui Irod, era ner\bd\tor s\ `l aduc\ la stadion pe mucenic pentru ca astfel
[mucenicul] s\ `[i `mplineasc\ sarcina, devenind p\rta[
al lui Hristos, iar cei care l-au predat s\ primeasc\ pedeapsa lui Iuda.
VII, 1. A[adar, luând cu ei sclavul [care `l vânduse],
`ntr-o zi de vineri pe la vremea cinei, urm\ritorii [i g\rzile c\lare, `narma]i dup\ obiceiul lor, au plecat s\ `l caute
„ca pe un tâlhar”11. Au sosit `n puterea nop]ii [i l-au g\sit
`ntins pe pat `ntr-o camer\ de sus a casei, [i de[i ar fi putut
pleca de acolo `n alt\ parte, el nu a vrut [i a zis: „Voia lui
Dumnezeu s\ se fac\”12.
2. A[adar, auzind c\ ace[tia au sosit, a coborât [i a
vorbit cu ei, iar privitorii se minunau de vârsta [i fermitatea lui [i de faptul c\ fusese nevoie un astfel de zel pentru a prinde un b\rbat atât de vârstnic. A poruncit pe dat\,
chiar `n ceasul acela, s\ li se dea de mâncare [i de b\ut
atât cât doresc ei, implorându-i s\ `i acorde r\gaz de o or\
ca s\ se roage netulburat.
Au sosit la primul loc unde se ad\postise Sfântul.
Comandantul trupelor care asigurau ordinea public\ `n
cetate [i desf\[urarea `n bun\ orânduial\ a treburilor specifice `n
via]a de zi cu zi a unui ora[ din Imperiul roman (se avea `n vedere mai ales paza pie]elor, tribunalelor [i a templelor).
11
Mt. 26, 55.
12
Cu referire la Lc 22, 42 [i In. 6, 38.
9

10
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3. Ace[tia consim]ind, s-a rugat stând `n picioare, fiind
atât de plin de harul lui Dumnezeu, `ncât timp de aproape
dou\ ore el nu a putut s\ vorbeasc\ iar cei care ascultau
erau uimi]i [i mul]i dintre ei au sim]it poc\in]\ pentru c\
veniser\ `mpotriva unui b\trân atât de dumnezeiesc.
VIII, 1. Dup\ ce [i-a `ncheiat rug\ciunea, `n care i-a pomenit pe to]i cei cu care se `ntâlnise de-a lungul timpului,
mici [i mari, ilu[tri sau necunoscu]i, [i `ntreaga Biseric\
soborniceasc\ de pretutindeni, sosind ceasul plec\rii, l-au
pus pe un asin [i l-au dus `n ora[, `ntr-o zi de mare sabat13.
2. Irinarhul Irod [i tat\l s\u Nicetas i-au ie[it `nainte
[i l-au luat `n carul lor [i, a[ezându-se lâng\ el, au `ncercat
s\-l conving\, spunându-i: „Ce este gre[it `n a zice «St\pânul Caesar», a aduce daruri de t\mâie [idolilor], a face
celelalte lucruri [i a-]i sc\pa via]a?”. ~ns\, la `nceput el nu
le-a r\spuns, dar fiindc\ ace[tia insistau le-a zis: „Nu am
de gând s\ fac ceea ce m\ sf\tui]i”.
3. Apoi, fiindc\ nu au putut s\-l conving\, ace[tia i-au
adresat cuvinte de amenin]are, iar atunci când l-au `mpins `n grab\, c\zând din car, [i-a rupt fluierul piciorului.
Dar el, f\r\ nici m\car s\ se r\suceasc\ de durere, [i-a
continuat drumul cu avânt, ca [i cum nu ar fi b\gat de
seam\ ceea ce tocmai p\timise, fiind dus la stadion; atât
de mare era tumultul din stadion, `ncât nimeni nu-[i putea auzi vocea.
sabbavtou megavlou, cf. Ioan 19, 31; a se observa paralelismele cu nara]iunea Patimilor Mântuitorului Iisus Hristos din Evanghelii. Aici nu este vorba de Sâmb\ta Mare din S\pt\mâna Mare,
a[a cum va `ncepe s\ fi numit\ din vremea Sfântului Ioan Hrisostom (sec. IV), ci de un sabat care coincidea cu o zi de s\rb\toare sau de festival.
13

31

Sfântul Policarp, Episcopul Smirnei. Portret aghiografic [i patristic

IX, 1. Pe când Policarp intra `n stadion s-a auzit o voce
din cer care a zis: „Fii tare, Policarp, [i poart\-te ca un b\rbat!”14. Iar pe cel ce vorbea nu l-a v\zut nimeni, `ns\ vocea a fost auzit\ de cei dintre ai no[tri care au fost atunci
de fa]\. Mai mult, atunci când a fost adus `n stadion, s-a
f\cut un [i mai mare zgomot, fiindc\ ei auziser\ c\ Policarp fusese prins.
2. A[adar, când a fost adus `naintea lui, proconsulul l-a
`ntrebat dac\ el este Policarp. Adeverind el aceasta, proconsulul a `ncercat s\-l fac\ s\-[i nege credin]a, spunând:
„Cinste[te-]i vârsta” [i altele asemenea, a[a cum este obiceiul acestora s\ spun\: „Jur\ pe destinul15 Caesarului!
C\ie[te-te! Spune: «S\ piar\ ateii!»”. Policarp `ns\, cu o
`nf\]i[are grav\, a privit `n fa]\ mul]imea nelegiuit\ din
stadion [i, ridicând mâna c\tre ei, a suspinat privind spre
cer [i a zis: „S\ piar\ ateii!”.
3. Fiindc\ proconsulul insista zicând: „Jur\ [i te voi elibera. Insult\-L pe Hristos!”, Policarp a spus: „De optzeci [i
[ase de ani ~l slujesc16 [i nu mi-a f\cut nici un r\u. Cum a[
putea s\ ~l hulesc pe ~mp\ratul meu Care m-a izb\vit?”.
Cf. Ios. 1, 6-7.
tuvch, „noroc” sau „destin”, echivalentul grec al latinescului
genius (sau fatum). A[adar, formula „Jur pe geniul lui Cezar” era
un jur\mânt adoptat `n timpul domniei lui Iulius Cezar (13 iulie
100 `.d.Hr. - 15 martie 44 `.d.Hr.) [i a continuat `n timpul succesorilor s\i. Jur\mântul era respins de cre[tini, care considerau
„geniul” `mp\ratului drept un zeu mincinos iar jur\mântul o
form\ de idolatrie. Drept urmare, era `n mod obi[nuit `ntrebuin]at de magistra]i pentru a-i testa pe cre[tini `n timpul persecu]iilor.
16
Nu se [tie dac\ Sfântul Policarp vorbe[te aici despre optzeci [i [ase de ani de la na[terea sa sau de la convertirea la cre[tinism ori de la botezul s\u.
14

15
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X, 1. {i fiindc\ acela `nc\ insista [i zicea: „Jur\ pe destinul Cezarului!”, Policarp a r\spuns: „De vreme ce tu `]i
`nchipui c\ voi jura pe destinul Cezarului, a[a cum zici, pretinzând c\ nu m\ cuno[ti cine sunt, ascult\ cum `]i spun
pe fa]\: Sunt cre[tin. {i dac\ dore[ti s\ `nve]i de la mine
doctrina Cre[tinismului, d\-mi o zi la dispozi]ie [i ia aminte”.
~ns\ proconsulul a r\spuns: „Convinge poporul de aceasta”.
2. Policarp a zis: „De la tine am avut preten]ia c\ vom
putea purta o discu]ie fiindc\ noi ne-am deprins s\ cinstim a[a cum se cuvinte autorit\]ile [i st\pânirile rânduite de Dumnezeu, fapt\ care nu ne aduce nici un r\u.
~ns\ pe ace[tia nu `i consider vrednici ca s\-mi rostesc
ap\rarea `naintea lor”.
XI, 1. Dar proconsulul a zis: „Am fiare aici [i te voi
arunca lor dac\ nu `]i schimbi convingerile”. El a r\spuns:
„Porunce[te aceasta fiindc\ pentru noi nu este `ng\duit\
schimbarea convingerii de la mai bine la mai r\u; `ns\
este bun\ `ntoarcerea de la cele necuviincioase la cele
cuviincioase”.
2. Acela i-a zis din nou: „Dac\ nu `]i schimbi convingerile, voi dispune s\ fii mistuit `n foc, de vreme ce dispre]uie[ti fiarele”. Dar Policarp a zis: „Tu m\ amenin]i
cu acel foc ce arde un ceas [i apoi curând se stinge; dar
tu nu [tii de focul judec\]ii ce va s\ vin\ [i al pedepsei
ve[nice p\strat pentru cei lipsi]i de evlavie. ~ns\ ce te mai
re]ine? F\ ceea ce dore[ti!”.
XII, 1. Dup\ ce a zis aceste lucruri dar [i altele, s-a
umplut de curaj [i de bucurie [i fa]a `i era atât de plin\ de
har `ncât el nu numai c\ nu a c\zut prad\ spaimei [din
cauza celor spuse lui], ci dimpotriv\, l-a uimit pe proconsul care a trimis pe crainicul s\u `n mijlocul stadionului
ca s\ strige de trei ori: „Policarp s-a m\rturisit pe sine c\
este cre[tin!”.
33

Sfântul Policarp, Episcopul Smirnei. Portret aghiografic [i patristic

2. Dup\ ce crainicul a vestit acestea, `ntreaga mul]ime
de p\gâni [i de evrei care locuiau `n Smirna a strigat cu
mânie nest\pânit\ [i cu glas mare: „Acesta este `nv\]\torul Asiei, p\rintele cre[tinilor, nimicitorul zeilor no[tri,
care `i `nva]\ pe mul]i s\ nu jertfeasc\ [i s\ nu se `nchine”.
Acestea zicând, strigau [i cereau asiarhului Filip s\ slobozeasc\ un leu asupra lui Policarp. Dar acesta a r\spuns
c\ nu are dreptul s\ fac\ aceasta fiindc\ jocul de-a vân\toarea de fiare se `ncheiase.
3. Apoi au socotit de cuviin]\ s\ strige unanim ca Policarp s\ fie ars de viu. Fiindc\ trebuia ca s\ se `mplineasc\
`n v\zul tuturor vedenia pe care o avusese pe când se ruga,
cea cu perna arzând, când `ntorcându-se c\tre credincio[ii
cei `mpreun\ cu el a rostit urm\toarele cuvinte `n chip profetic: „Trebuie s\ fiu ars de viu”.
XIII, 1. Acestea, a[adar, s-au petrecut atât de repede, mai
repede chiar decât se poate spune `n cuvinte; din ateliere
[i din b\i au fost aduse lemne [i vreascuri de c\tre gloate,
dar mai ales de c\tre iudei, care, dup\ obiceiul lor, au
ajutat cu mult\ râvn\ la aceasta. 2. Atunci când focul a fost
preg\tit, dezbr\cându-se de toate hainele [i desf\cându-[i
cing\toarea, a `ncercat s\ se descal]e singur; el nu mai f\cuse asta `nainte fiindc\ `ntotdeauna care mai de care dintre credincio[i se ar\ta dornic s\-i ating\ trupul mai repede; c\ci `nc\ dinainte de `nc\run]ire era `mpodobit `ntru
totul de o bun\ vie]uire. 3. A[adar, imediat au fost preg\tite materialele necesare pentru rug. Fiindc\ ei inten]ionau s\-l ]intuiasc\ `n cuie, le-a zis: „L\sa]i-m\ a[a; fiindc\
Cel Care mi-a dat s\ `ndur focul `mi va da s\ r\mân neclintit17 pe rug chiar [i f\r\ ajutorul cuielor voastre”.
a!skoulton. O formulare interesant\ care poate trimite la
harul profe]iei de care se bucura Sfântul Policarp, fiindc\ a!skoulton
`nseamn\ [i „nev\t\mat” (a[a cum vom vedea `n capitolul XV,
focul rugului nu a putut mistui trupul lui Policarp).
17
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XIV, 1. Prin urmare, nu l-au mai b\tut `n cuie, ci l-au
legat. Cu mâinile duse la spate [i legate, ca un berbec ales
dintr-o turm\ mare pus `nainte [i preg\tit pentru a fi o
jertf\ de ardere de tot pl\cut\ lui Dumnezeu18, el [i-a `ndreptat privirea spre cer [i a zis: „Doamne, Dumnezeule
Atotputernice, Tat\l Copilului19 T\u iubit [i binecuvântat,
Iisus Hristos, prin Care noi am primit cuno[tin]a deplin\
despre Tine, Dumnezeul `ngerilor [i al puterilor [i a toat\
crea]ia [i al `ntregului popor al drep]ilor care tr\iesc `naintea Ta.
2. Te binecuvântez pentru c\ m-ai `nvrednicit de aceast\
zi [i de acest ceas, s\ fiu p\rta[ cu mul]imea mucenicilor
la potirul Hristosului T\u spre `nvierea vie]ii ve[nice a sufletului [i a trupului `n nestric\ciunea Duhului Sfânt. Fie
ca ast\zi eu s\ fiu primit printre ace[tia `naintea Ta ca o
jertf\ gras\ [i primit\, precum Tu ai preg\tit [i ar\tat dinainte [i `mplinit, Dumnezeule credincios20 [i adev\rat. Din
aceast\ pricin\ [i pentru toate celelalte Te m\resc, Te binecuvântez, Te sl\vesc prin Iisus Hristos, Arhiereul cel ve[nic [i mai presus de ceruri, Copilul T\u iubit, prin Care,
`mpreun\ cu El [i cu Sfântul Duh, }i se cuvine slav\ acum
[i `n veacurile ce vor fi. Amin”.
XV, 1. Dup\ ce a zis amin [i [i-a sfâr[it rug\ciunea,
oamenii care aveau `n grij\ rugul au aprins focul. O flac\r\
mare ridicându-se, am v\zut o minune, noi, cei c\rora
oJlokauvtwma dektoVn tw`/ Qew/.`
paidov" sou. ~ntrebuin]area lui pai`" cu referire la Hristos
este rar\ [i de obicei se g\se[te doar `n rug\ciuni, vezi Epistola c\tre
Diognet VIII, 9, 11; IX, 1; Didahia IX, 2; I Clement 59, 2 [i Fapte 3,
13. 26; 4, 27, 30. Dac\ `n Fapte poate fi tradus ca „slujitor” aici `nseamn\ clar „copil”, cf. Kirsopp Lake, Apostolic Fathers, vol. II, Loeb
Classic Library, Harvard University Press, London, 1965, p. 331.
20
ajyeudhV", cu sensul de fidel, Care ~[i ]ine cuvântul dat spre
deosebire de zeii mincino[i, demonii.
18

19
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ne-a fost dat s\ o vedem. Iar noi am fost p\stra]i `n via]\
pentru a vesti [i altora cele `ntâmplate.
2. A[adar, focul avea forma unei `nc\peri, precum
pânza unei nave umflat\ de vânt, care a `nconjurat corpul mucenicului ca o pav\z\ rotund\. Iar el era `n mijloc
nu precum un trup cuprins de fl\c\ri, ci precum o pâine
când se coace sau ca aurul [i arginul când este cur\]at `n
cuptor. {i sim]eam o mireasm\ atât de pl\cut\, precum
cea de t\mâie sau de alte mirodenii pre]ioase.
XVI, 1. ~n cele din urm\, dup\ ce nelegiui]ii au v\zut
c\ trupul lui nu putea fi ars de fl\c\ri, au poruncit s\ fie
trimis la el un confector ca s\-l `njunghie cu un cu]it. Dar
dup\ ce a f\cut aceasta, a ]â[nit (un porumbel [i) atât de
mult sânge, `ncât s-a stins focul, iar mul]imea era uimit\
s\ vad\ o atât de mare deosebire `ntre cei necredincio[i
[i cei ale[i.
2. Printre ace[tia s-a num\rat [i acest preaminunat
Policarp, care a fost `n zilele noastre un `nv\]\tor apostolic
[i profetic, episcopul Bisericii sobornice[ti din Smirna. C\ci
orice cuvânt care a ie[it din gura lui s-a `mplinit [i se va
`mplini.
XVII, 1. ~ns\ vr\jma[ul, calomniatorul [i r\ul, cel ce st\
`mpotriva neamului celor drep]i, v\zând m\re]ia muceniciei acestuia [i purtarea sa f\r\ de pat\ `nc\ de la `nceput,
fiind precum unul `ncoronat cu coroana nestric\ciunii, [i
c\ dobândise un premiu de net\g\duit, a uneltit ca nici m\car trupu[orul21 acestuia s\ nu poat\ fi luat de noi, de[i mul]i
doreau s\ poat\ aceasta pentru a fi p\rta[i cu sfântul lui trup.
2. A[adar, el i-a sugerat lui Nicetas, tat\l lui Irod, fratele
Alciei, s\-l roage pe proconsul s\ nu dea trupul acestuia,
spunând „ca nu cumva l\sându-L pe R\stignit, s\ `nceap\
21

to swmavtion, diminutivul lui to sw~ma.
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s\-l cinsteasc\ pe acesta `n loc”. {i a zis aceasta fiind instigat [i presat de evrei, care erau de paz\ atunci când noi am
vrut s\ `l lu\m pe mucenic de pe rug. Evreii nu `n]eleg c\
noi nu ~l vom putea p\r\si vreodat\ pe Hristos Care, f\r\
de vin\ fiind, a p\timit pentru mântuirea tuturor celor din
lume care se mântuiesc, [i nici nu vom cinsti pe un altul.
3. C\ci fiind Fiul lui Dumnezeu, Lui I ne `nchin\m, iar
pe mucenici `i iubim dup\ vrednicie ca pe ucenicii [i imitatorii Domnului din cauza afec]iunii lor ne`ntrecute pentru ~mp\ratul [i ~nv\]\torul lor; fie ca [i noi s\ fim afla]i
p\rta[i [i `mpreun\-ucenici cu ei.
XVIII, 1. A[adar, când centurionul a v\zut cearta stârnit\ de iudei, a pus trupul `n mijloc, dându-i foc, a[a cum
este obiceiul lor.
2. Astfel am reu[it [i noi, `n cele din urm\, s\ lu\m
oasele sale mai pre]ioase decât cele mai pre]ioase pietre [i
mai `ncercate decât aurul, pe care apoi le-am pus `ntr-un
loc cuvenit lor.
3. Fie ca aici, dac\ va fi posibil, s\ dea Domnul s\ ne adun\m `n bucurie [i veselie [i s\ s\rb\torim ziua de na[tere
a muceniciei sale, atât `n amintirea celor care s-au luptat
`naintea noastr\, cât [i pentru instruirea [i preg\tirea celor
care inten]ioneaz\ s\ o fac\ `n viitor.
XIX, 1. Astfel s-au petrecut lucrurile cu fericitul Policarp cel care, de[i a fost `mpreun\ cu cei din Filadelfia cel
de-al doisprezecelea martirizat `n Smirna, este pomenit mai
mult decât to]i ceilal]i, astfel `ncât chiar p\gânii vorbesc
`n tot locul despre el; el a fost nu numai un `nv\]\tor str\lucit, ci [i un mucenic de seam\, a c\rui mucenicie to]i
doresc s\ o imite, fiindc\ a fost dup\ Evanghelia lui Hristos22.
Aceea[i idee prezent\ `n capitolul I, 1: mucenicia s\vâr[it\
dup\ modelul instituit de Hristos Cel Care, nevinovat fiind, a p\timit pentru lume.
22

37

Sfântul Policarp, Episcopul Smirnei. Portret aghiografic [i patristic

2. Fiindc\ biruind pe nedreptul magistrat prin r\bdarea sa [i primind coroana nestric\ciunii, sl\ve[te pe
Dumnezeu [i Tat\l Atot]iitorul, bucurându-se `mpreun\
cu apostolii [i cu to]i drep]ii, [i binecuvânteaz\ pe Domnul nostru Iisus Hristos, Izb\vitorul sufletelor noastre [i
C\l\uzitorul trupurilor noastre [i P\storul Bisericii sobornice[ti din toat\ lumea.
XX, 1. A[adar, voi a]i cerut ca cele petrecute s\ fie explicate pe larg, dar noi momentan vi le-am prezentat `ntr-un rezumat prin fratele nostru Marcion. Dup\ ce ve]i
lua la cuno[tin]\ acestea, trimite]i epistola [i fra]ilor care
sunt departe pentru ca [i ei s\-L sl\veasc\ pe Domnul Cel
Care ~[i face ale[i din propriii S\i slujitori.
2. Iar Celui Ce poate s\ ne duc\ pe to]i `n harul [i darul S\u `n ~mp\r\]ia Sa ve[nic\, prin Copilul S\u Cel UnulN\scut, Iisus Hristos, `n veci s\-I fie slava, cinstea, puterea, m\re]ia23.
Saluta]i pe to]i sfin]ii.
V\ `mbr\]i[eaz\ cei `mpreun\ cu noi [i Evarestos, cel
care a scris epistola, cu toat\ casa lui.
XXI. Fericitul Policarp a fost martirizat `n a doua zi a
lunii Xanthicos [februarie], cu [apte zile `nainte de calendele lui martie, `n zi de mare sabat, `n ceasul al optulea.
A fost arestat de Irod, `n timpul p\storirii lui Filip din
Tralles [i al proconsulatului lui Statius Quadratus, `ns\ sub
ve[nica st\pânire a Domnului nostru Iisus Hristos24, cu El
s\ fie slava, cinstea, m\re]ia [i tronul ve[nic din genera]ie
`n genera]ie. Amin.
Cf. I Tim. 6, 16; I Pt. 4, 11; Jud. 25; Apoc. 1, 16; 5, 13.
Kirsopp Lake este de p\rere c\ aceast\ formulare este inten]ionat introdus\ `n locul referin]ei uzuale la `mp\ratul roman care
se afla la putere `n timpul evenimentului relatat (op. cit., p. 341).
23

24
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Apendice
XXII, 1. V\ ur\m, fra]ilor, s\ fi]i tari atunci când umbla]i dup\ cuvântul Evangheliei lui Iisus Hristos – cu El s\
fie slava lui Dumnezeu, `mpreun\ cu Tat\l [i Duhul Sfânt –
spre izb\virea sfin]ilor ale[i, precum a m\rturisit fericitul
Policarp, pe ale c\rui urme [p\[ind] s\ ne fie dat s\ fim
afla]i `n ~mp\r\]ia lui Iisus Hristos.
2. Acestea le-a copiat Gaius de la Irineu, ucenic al lui
Policarp, care a locuit `mpreun\ cu Irineu. Iar eu, Socrate,
am scris [acestea] `n Corint dup\ o copie a lui Gaius. Harul s\ fie cu to]i.
3. Iar eu, Pionius, am scris din nou cele mai sus men]ionate, dup\ ce le-am c\utat, fiindc\ a[a mi-a ar\tat fericitul Policarp `ntr-o descoperire – a[a cum voi l\muri `n cele
ce urmeaz\, adunând fragmentele aproape distruse de
timp pentru ca [i Domnul Iisus Hristos s\ m\ adune [i pe
mine `mpreun\ cu ale[ii S\i `n ~mp\r\]ia Lui cereasc\, Lui
fie slava, `mpreun\ cu Tat\l [i cu Duhul Sfânt `n vecii vecilor. Amin.
Apendice la manuscrisul din Moscova
1. Acestea Gaius le-a copiat din cele scrise de Irineu, cel
care a locuit `mpreun\ cu Irineu, care a fost ucenicul lui
Policarp.
2. Dar acest Irineu, fiind la Roma `n timpul martiriului
Episcopului Policarp, a `nv\]at pe mul]i. Sunt `n uz multe
scrieri ale sale, foarte frumoase [i drept sl\vitoare. ~n acestea el `l men]ioneaz\ pe Policarp, cum c\ a `nv\]at de la el;
a comb\tut a[a cum se cuvine orice erezie [i a predat mai
departe legea bisericeasc\ [i universal\ pe care a primit-o
de la sfânt.
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3. Se spune [i aceasta: odat\, Marcion, de la care sunt
numi]i marcioni]ii, s-a `ntâlnit cu Sfântul Policarp [i zicând: „Recunoa[te-ne, Policarpe!”, el a r\spuns: „~l recunosc, `l recunosc pe `ntâiul n\scut al satanei”.
4. De asemenea, se mai poate citi [i aceasta `n scrierile
lui Irineu cum c\ `n ziua [i ceasul când Policarp a fost martirizat la Smirna, Irineu, care se afla la Roma, a auzit o voce
ca de trâmbi]\, care a zis: „Policarp a fost martirizat”.
5. Prin urmare, a[a cum s-a zis, din scrierile lui Irineu
a copiat Gaios, iar din Gaios a transcris Isocrate o copie `n
Corint. Iar eu, Pionius, am scris din nou dup\ copiile lui
Isocrate aproape distruse de timp, pe care le-am c\utat `n
urma descoperirii Sfântului Policarp, adunându-le pentru
ca [i Domnul Iisus Hristos s\ m\ adune [i pe mine de asemenea, `mpreun\ cu ale[ii Lui, `n ~mp\r\]ia Lui cea mai
presus de ceruri; Lui fie slava `mpreun\ cu Tat\l [i cu Sfântul Duh `n vecii vecilor. Amin.
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M|RTURII DESPRE SFÂNTUL POLICARP,
EPISCOPUL SMIRNEI

Sfântul Ignatie Teoforul, Episcopul Antiohiei († 107)*
III, 36, 1. ~n Asia str\lucea printre to]i un discipol al apostolilor, Policarp, c\ruia `i fusese `ncredin]at\ Biserica Smirnei de unii dintre martorii oculari [i slujitori ai Domnului.
5. Astfel, `n timp ce [Sfântul Ignatie al Antiohiei] se afla `n
Smirna, acolo unde era Policarp, a scris o epistol\ Bisericii
din Efes unde `l men]ioneaz\ pe p\storul acesteia, Onisim.
10. {i dup\ ce [Ignatie] a trecut dincolo de Smirna, din
Troas le-a vorbit din nou `n scris celor din Filadelfia, dar
[i Bisericii smirnenilor `ns\ `n special conduc\torului acesteia, Policarp, [i de vreme ce `l [tia ca un b\rbat cu totul
apostolic `i `ncredin]eaz\, ca un adev\rat [i bun p\stor,
turma sa din Antiohia, [i l-a rugat s\ `i poarte de grij\ cu
sârguin]\.
13. Policarp, de asemena, aminte[te de cele treisprezece scrisori ale lui Ignatie `n epistola sa c\tre Filipeni, spunând cu cuvintele sale: „V\ `ndemn dar ca to]i s\ fi]i ascult\tori cuvântului drept\]ii [i s\ r\mâne]i neclinti]i `n
r\bdarea pe care a]i [i v\zut-o cu ochii vo[tri la ferici]ii
Ignatie, Zosima [i Rufus, dar [i la al]ii care s-au ridicat
M\rturie consemnat\ de Eusebiu al Cezareei, `n Istoria bisericeasc\, III. 36, 1 (Text grec `n Eusèbe de Césarée, Histoire
Ecclésiastique, I-IV, texte grec, traduction et annotation par
Gustave Bardy, col. SC, vol. 31, Les Éditions du Cerf, Paris, 1952,
pp. 147-150).
*
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chiar dintre voi, [i la `nsu[i Pavel [i la ceilal]i apostoli. ~ncredin]a]i fiind c\ ace[tia to]i «nu au alergat `n van», ci `n
credin]\ [i `n dreptate, [i c\ ei se afl\ `n locul care le este
cuvenit, lâng\ Domnul, `mpreun\ cu Care au [i p\timit.
Ei nu au iubit veacul de acum, ci pe Cel Care a murit pentru noi [i pe Care Dumnezeu L-a `nviat”.
Mai precizeaz\ `n continuare:
14. „Mi-a]i scris, [i voi [i Ignatie, ca, `n cazul `n care se
va duce cineva `n Siria, s\ ia cu sine [i scrisorile de la voi.
{i aceasta [i voi face dac\ voi g\si timp prielnic, fie eu, fie
cel pe care `l voi trimite ca s\ fie [i pentru voi reprezentant. Epistolele lui Ignatie care ne-au fost trimise de el [i
pe celelalte pe care le avem vi le trimitem vou\, dup\ cum
ne-a]i poruncit; ele sunt al\turate acestei epistole [i v\
ve]i folosi mult din ele. C\ci se preocup\ de [cele privitoare la] credin]\ [i r\bdare [i tot ceea ce este ziditor `n
Domnul nostru.”
Epistola Sfântului Ignatie, Episcopul Antiohiei,
c\tre Sfântul Policarp, Episcopul Smirnei*
Ignatie, [numit] [i Purt\torul-de-Dumnezeu, episcopului
Bisericii smirnenilor, Policarp, dar mai bine zis celui care
~l are ca episcop pe Dumnezeu Tat\l [i pe Domnul Iisus
Hristos1, cu mult\ bucurie!
I, 1. Primind cu bucurie gândul t\u dumnezeiesc, `ntemeiat a[a cum este pe o piatr\ neclintit\, dau mult\ slav\,
*1 *Text
Textgrec
grec`n
`nSC,
SC,vol.
vol.10,
10,pp.
pp.146-154.
146-154.
Cf. I Pt. 2, 25: „V-a]i `ntors acum la P\storul [i P\zitorul
sufletelor voastre”.
1
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fiindc\ am fost `nvrednicit de chipul t\u cel f\r\ prihan\,
drept aceea m\ bucur `n Dumnezeu.
2. Te rog, `n harul cu care e[ti `nve[mântat, s\-]i ]ii calea [i pe to]i s\ `i `ndemni s\ se izb\veasc\. R\zbun\2 oportunitatea3 [care ]i-a fost dat\] cu toat\ precau]ia din
partea trupului [i a sufletului. ~ngrije[te-te de unire, c\ci
nimic nu este mai bun ca aceasta. Poart\-i pe to]i a[a cum
Domnul [te poart\] pe tine, pe to]i r\bdându-i `n iubire,
a[a cum de altfel [i faci.
3. Dedic\-te rug\ciunilor ne`ncetate; cere `n]elepciune
mai mult\ decât ai. Privegheaz\, având un suflet neadormit. Vorbe[te fiec\rui b\rbat `n parte, dup\ asem\narea lui
Dumnezeu; poart\ bolile tuturor4 ca un atlet des\vâr[it;
unde este mai mult\ osteneal\5, [este [i] mai mult câ[tig.
II, 1. Dac\ iube[ti pe ucenicii buni, nu afli nici o mul]umire; mai degrab\, prin blânde]e, adu-i sub ascultarea ta
pe cei mai afecta]i de cium\6. Nici o ran\ nu se t\m\duie[te cu acela[i pansament. Crizele grave alin\-le cu cataplasme.
2. S\ fii `n toate prudent precum [arpele [i nevinovat
precum porumbelul7. Din acest motiv e[ti [i din carne, [i
din duh, pentru ca s\ po]i face pe placul8 celui ce se arat\
Un sens secundar al lui ejkdikevw este „a justifica”.
tovpoH, `nseamn\ `n principal „loc” dar metaforic are sensul
de „ocazie”, „[ans\”, „oportunitate”.
4
Mt. 8, 17.
5
kovpoH, l-am tradus astfel ]inând cont [i de I Cor. 15, 58; II Cor.
11, 27; Apoc. 2, 2.
6
loimotevrouH. Se refer\ la „ciuma (loimovH) p\catului”.
7
Mt. 10, 16.
8
kolakeuvh/H, de la kolakeuvw care are ca sens principal „a
lingu[i”.
2
3
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`naintea fe]ei tale. ~n privin]a celor nev\zute, cere ca ele
s\-]i fie dezv\luite pentru ca s\ nu duci lips\ de nimic [i
s\ ai din abunden]\ orice dar.
3. Clipa cere de la tine, precum cârmaciul vânturi
[prielnice] [i cei lovi]i de furtun\ limanuri, ca s\ ~l dobânde[ti pe Dumnezeu. Fii treaz ca un atlet al lui Dumnezeu,
c\ci premiile sunt nestric\ciunea [i via]a ve[nic\, dar de
acest lucru [i tu e[ti convins. ~ntru toate `mi dau via]a
mea ]ie [i lan]urile mele pe care le-ai iubit.
III, 1. S\ nu te `nsp\imânte cei care par demni de `ncredere, dar `nva]\ gre[it. Stai neclintit precum nicovala
atunci când este lovit\. Atlet puternic este cel care, de[i
lovit, `nvinge. Dar trebuie ca mai ales pentru Dumnezeu
s\ r\bd\m toate, pentru ca [i El s\ ne rabde pe noi.
2. Fii mai râvnitor decât e[ti. Discerne cu aten]ie timpurile. A[teapt\-L pe Cel Ce este mai presus de timp, ve[nic, nev\zut, dar Care a devenit v\zut pentru noi, [pe Cel
Ce este] neatins, nep\timitor, dar Care a p\timit pentru noi,
Care a r\bdat pentru noi `n tot chipul.
IV, 1. V\duvele s\ nu fie neglijate. Dup\ Domnul, fii
tu cel care le poart\ de grij\. S\ nu se fac\ nimic f\r\ consim]\mântul t\u [i, mai mult, nici tu s\ nu faci ceva f\r\
[consim]\mântul lui] Dumnezeu: aceasta s\ nu faci. Fii
neclintit!
2. Adun\rile s\ se ]in\ mai des; pe fiecare s\-l cerceta]i dup\ nume.
3. Pe sclavi [i pe sclave s\ nu `i dispre]ui]i, dar nici ei
s\ nu se umfle [cu trufie], ci mai mult s\ slujeasc\ spre slava
lui Dumnezeu, pentru ca s\ dobândeasc\ o mai mare libertate de la Dumnezeu. S\ nu doreasc\ s\ fie elibera]i cu
cheltuiala comunit\]ii ca s\ nu fie afla]i robi fa]\ de patimile lor.
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V, 1. Fugi de `ndeletnicirile9 rele, dar mai bine vorbe[te [`n public] despre ele. 2. Spune surorilor mele s\ ~l
iubeasc\ pe Domnul [i s\ se mul]umeasc\ `n trup [i suflet
cu so]ii lor. Asem\n\tor [i fra]ilor mei porunce[te-le `n numele lui Iisus Hristos s\ `[i iubeasc\ so]iile precum „Domnul [iube[te] Biserica”10.
2. Dac\ cineva poate s\ r\mân\ `n cur\]ie `n cinstea trupului Domnului, s\ r\mân\, dar p\strând t\cerea [`n privin]a aceasta]. Dac\ totu[i se va l\uda cu aceasta, atunci
este pierdut; iar dac\ se face cunoscut\ [aceasta [i] altcuiva
`n afar\11 de episcop, s-a stricat12. Se cuvine ca b\rba]ii [i
femeile care se c\s\toresc s\ s\vâr[easc\ unirea lor dup\
sfatul episcopului, pentru ca dup\ Domnul s\ fie c\s\toria lor [i nu dup\ poft\. Toate s\ se fac\ spre cinstea
lui Dumnezeu.
tevcnh poate `nsemna [i abilitate, fiind posibil ca Sfântul Ignatie prin termenul kakotecnivaH („abilit\]i rele/demonice”) s\
fac\ referire la practicile vr\jitore[ti atât de des `ntâlnite `n Antichitate.
10
Cf. Ef. 5, 25-29.
11
gnwsqh/~ plhVn. O observa]ie interesant\ `n SC: dac\ se cite[te plevon (cf. Bihlmeyer, Fischer), atunci sensul este acesta: este
stricat cel ce tr\ie[te `n feciorie „dac\ se socoate mai presus de
episcop”, acesta din urm\ presupus a fi fost c\s\torit, cf. I Tim.
3, 2 (Kleist) cf. P. Th. Camelot, SC, ed. cit., p. 150.
12
e!fqartai, a fost tradus ]inându-se cont [i de contextul de la
I Cor. 15, 33: „Tov\r\[iile rele stric\ obiceiurile bune”; Ef. 4, 22:
„S\ v\ dezbr\ca]i de vie]uirea voastr\ de mai `nainte, de omul cel
vechi, care se stric\ prin poftele am\gitoare” [i Apoc. 19, 2: „A
judecat pe desfrânata cea mare, care a stricat p\mântul cu desfrânarea ei”, unde verbul fqeivrw este `ntrebuin]at pentru a desemna
o ac]iune de corupere moral\ premeditat\ [i gradual\. Tot astfel,
neascultarea de episcop este pentru Sfântul Ignatie un semn al coruperii puterii suflete[ti de discernere.
9

45

Sfântul Policarp, Episcopul Smirnei. Portret aghiografic [i patristic

VI, 1. Lua]i aminte la episcopul vostru, pentru ca [i
Dumnezeu s\ ia aminte la voi. ~mi pun sufletul pentru cei
ce sunt ascult\tori fa]\ de episcop, preo]i [i diaconi [i fie
ca [i eu `mpreun\ cu ace[tia s\ am mo[tenire `n Dumnezeu. Lucra]i `mpreun\, lupta]i `mpreun\, alerga]i `mpreun\, p\timi]i `mpreun\, odihni]i-v\ `mpreun\, trezi]i-v\
`mpreun\ ca [unii ce sunte]i] administratori13, asesori14 [i
slujitori ai lui Dumnezeu.
2. Fi]i pe placul Celui C\ruia ~i sluji]i ca osta[i, de la
Care de altfel v\ [i primi]i solda; s\ nu fie careva dintre
voi g\sit dezertor. Botezul vostru s\ v\ fie scut, credin]a coif,
iubirea suli]\, r\bdarea armur\. S\ ave]i drept economii
[depozit]15 faptele voastre, pentru ca s\ primi]i dup\ vrednicie bunurile care vi se cuvin. A[adar, `ndelung-r\bda]i-v\ cu blânde]e unii pe ceilal]i a[a cum [i Dumnezeu se
poart\ cu voi. Fie ca `ntotdeauna s\ aflu bucurie `n voi!
VII, 1. De vreme ce, a[a cum mi s-a zis, Biserica din
Antiohia Siriei se afl\ `n pace datorit\ rug\ciunii voastre,
am fost [i eu cu mai mult\ voie bun\ `ntr-o lips\ de griji
de Dumnezeu d\ruit\, cu condi]ia ca prin intermediul p\timirii s\ ajung la Dumnezeu pentru ca astfel, prin rug\ciunea voastr\, s\ m\ dovedesc la ~nviere un ucenic al vostru.
2. Se cuvine, fericitule-de-Dumnezeu Policarp, s\ face]i
o adunare pl\cut\ lui Dumnezeu [i s\ alege]i pe cineva,
13

oijkonovmoi.
pavredroi; asesorul `l asista pe magistrat `n timpul proceselor fiind de obicei un reprezentant al poporului.
15
Soldatul roman primea o parte de bani `n timpul serviciului militar iar pe cealalt\ (deposita apud signa, cf. Suetonius,
Domit., 7) dup\ terminarea lui, cf. P. Th. Camelot, op. cit., p. 152.
14
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care v\ este foarte drag [i care este foarte harnic, care ar
putea fi numit curier al lui Dumnezeu; `ncredin]a]i-i cinstea de a merge `n Siria ca s\ sl\veasc\ iubirea voastr\
neobosit\, spre slava lui Dumnezeu.
3. Cre[tinul nu are autoritate asupra sa, ci este dedicat lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu [i
[va fi] a voastr\ când o ve]i `mplini. Cred `n har c\ voi
sunte]i preg\ti]i pentru o bun\ lucrare cuvenit\ lui Dumnezeu. {tiind râvna voastr\ dup\ adev\r, v-am `ndrumat
printr-o mic\ scrisoare.
VIII, 1. De vreme ce nu am putut scrie tuturor Bisericilor din cauza plec\rii nea[teptate din Troas la Neapoli,
dup\ cum voin]a [divin\] porunce[te, trebuie s\ scrii Bisericilor care `nainte [de Antiohia], pentru c\ tu ai cugetul lui Dumnezeu, s\ fac\ [i ele `ntocmai.: cele care pot, s\
trimit\ mesageri pe jos, iar celelalte [s\ trimit\] epistole
prin cei trimi[i de tine, pentru ca s\ fi]i sl\vi]i datorit\ unei
fapte care va fi amintit\ pentru ve[nicie, a[a cum [de altfel] e[ti [vrednic s\ fii].
2. V\ salut pe to]i pe nume [i pe so]ia lui Epitropus,
`mpreun\ cu toat\ casa [i copiii s\i. ~l salut pe Atalos, iubitul meu. ~l salut pe cel care va fi numit s\ mearg\ `n Siria.
Harul s\ fie pururea cu el [i cu Policarp, cel care `l trimite.
3. V\ urez ca s\ fi]i mereu bine `n Dumnezeul nostru
Iisus Hristos, s\ r\mâne]i `n El, `n unitatea [i grija lui
Dumnezeu. O salut pe Alcea, un nume `ndr\git de mine.
Fi]i s\n\to[i `n Domnul!
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Policrate, Episcopul Efesului (130 - cca 200)*
V. 24, 1. Îns\ cel ce se afl\ în fruntea episcopilor Asiei
care afirmau cu încredere c\ trebuie respectat obiceiul
predat din vechime este Policrate. Acesta, în scrisoarea
pe care a trimis-o lui Victor [i Bisericii romanilor vorbe[te de tradi]ia ajuns\ pân\ la el... [urmeaz\ un rezumat al controversei despre s\rb\torirea Pa[telui în a paisprezecea zi [i o enumerare a episcopilor care au ]inut acest
obicei]... 4. De asemenea [i Policarp în Smirna, episcopul
[i martirul; [i Thraseas, episcopul [i martirul din Eumeneia, care a adormit în Smirna.

Epistola c\tre Victor, Episcopul Romei, m\rturie consemnat\
de Eusebiu al Cezareei în Istoria bisericeasc\ V. 24, 1-4 (text grec
în SC, vol. 41, pp. 67-68).
*
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Sfântul Irineu al Lyonului (cca 130 - 202)
1. M\rturie consemnat\ de Eusebiu al Cezareei (cca
275 – 30 mai 339), `n Istoria bisericeasc\, III. 28, 6 (text grec
`n Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, I-IV, texte
grec, traduction et notes par Gustave Bardy, col. Sources
chrétiennes [SC], vol. 31, Les Éditions du Cerf, Paris, 1952,
p. 138).
III. 28, 6. ~ns\, Irineu, `n prima carte a lucr\rii sale ~mpotriva ereziilor prezint\ mai multe `ngrozitoare false `nv\]\turi ale aceluia[i [Cerinthus], [i `n cartea a treia relateaz\ o povestire ce nu merit\ a fi uitat\, care spune, conform predaniei lui Policarp, c\ Apostolul Ioan a intrat
odat\ `ntr-o baie ca s\ se spele; `ns\ atunci când a aflat c\
Cerinthus era [i el `n\untru, a s\rit din locul s\u [i s-a
gr\bit c\tre u[\ c\ci el nu `ndura s\ r\mân\ sub acela[i
acoperi[ cu el. {i i-a sf\tuit pe cei ce erau `mpreun\ cu el
s\ fac\ la fel spunând: „S\ fugim de aici ca s\ nu se d\râme baia, fiindc\ Cerinthus, du[manul adev\rului, este
`n\untru”.
2. M\rturie consemnat\ de Eusebiu al Cezareei, `n
Istoria bisericeasc\, IV. 14, 1- 9 (text grec `n SC, ed. cit.,
pp. 179-180).
IV. 14, 1. Irineu poveste[te c\ [...] pe când Anicet conducea Biserica Romei, Policarp, care era `nc\ `n via]\, a
sosit la Roma [i a vorbit cu Anicet despre chestiunea zilei Pa[telui.
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2. Acela[i ne-a l\sat o relatare despre Policarp care este
necesar\ pentru l\murirea celor spuse deja despre el.
Din cartea a III-a a tratatului ~mpotriva ereziilor
scris de Irineu al Lyonului
3. Iar Policarp nu doar c\ a fost ucenicul apostolilor [i
a tr\it `mpren\ cu mul]i din cei care L-au v\zut pe Domnul, dar a [i fost pus de apostoli episcop al Bisericii Smirnei `n Asia, pe care noi l-am v\zut `n prima noastr\ tinere]e.
4. (C\ci el a tr\it mult timp [i era foarte vârstnic atunci
când a plecat din via]\ printr-o mucenicie sl\vit\ [i foarte
vestit\.) El a propov\duit totdeauna cele `nsu[ite de la
apostoli, [i predate de Biseric\, care sunt singurele [`nv\]\turi] adev\rate.
5. Aceasta este ceea ce m\rturisesc toate Bisericile Asiei
[i cei care, pân\ acum, au primit succesiunea dup\ Policarp, c\ a fost un mai vrednic de crezare [i mai sigur
martor al adev\rului decât Valentin1, Marcion2 [i restul
de `nv\]\tori r\i. Locuind la Roma `n timpul lui Anicet, a
`ntors la Dumnezeu pe mul]i dintre ereticii mai sus
aminti]i, vestind c\ el a primit de la apostoli singurul [i
unicul adev\r, cel care este predat prin Biseric\.
Valentin (100-160), cel mai important ereziarh al gnosticismului.
2
Marcion (110-160) sus]inea c\ `ntre Dumnezeul Vechiului
Testament [i Cel al Noului testament exist\ o deosebire radical\
[i, prin urmare, nu recuno[tea autoritatea Vechiului Testament.
1
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6. Sunt unii care l-au auzit povestind c\ Ioan, ucenicul Domnului, venind la Efes, a dorit s\ se spele; dar
v\zându-l pe Cerinthus acolo, f\r\ s\ se mai spele, a ie[it
strigând: „S\ fugim, ca nu cumva baia s\ se d\râme,
fiindc\ aici se afl\ Cerinthus, urâtorul adev\rului!”.
7. Dar odat\ `nsu[i Policarp l-a v\zut pe Marcion, iar
acesta apropiindu-se [de el] [i zicându-i: „Recunoa[te-ne”,
el i-a r\spuns: „~l recunosc, `l recunosc pe `ntâiul n\scut
al satanei”. ~ntr-atât se ar\tau de prev\z\tori apostolii [i
ucenicii lor `n a avea p\rt\[ie sau a vorbi cu m\sluitorii
adev\rului, dup\ cum Pavel a spus: „De omul eretic, dup\
prima [i a doua mustrare, desparte-te, `n]elegând c\ unul
ca acesta s-a ab\tut [i p\c\tuie[te, singur condamnându-se
pe sine”.
8. Exist\ de la Policarp o epistol\ c\tre Filipeni, scris\
foarte l\muritor, din care cel care dore[te [i se `ngrije[te
de mântuirea sa poate s\ `nve]e despre caracterul credin]ei sale [i propov\duirea adev\rului.
9. Acestea de la Irineu. Policarp, `n epistola sa c\tre
Filipeni, de care s-a amintit aici, face câteva men]iuni la
prima epistol\ a lui Petru.
3. M\rturie consemnat\ de Eusebiu al Cezareei, `n Istoria bisericeasc\, V. 20, 4-8 (text grec `n Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, V-VII, texte grec, traduction et notes par Gustave Bardy, SC, vol. 41, Les Éditions
du Cerf, Paris, 1955, pp. 61-63).
V. 20, 4. Irineu, `n epistola c\tre Florinus despre care
am vorbit mai `nainte, men]ioneaz\ `n acela[i timp [i rela]iile sale cu Policarp, zicând:
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„Aceste opinii, Florinus, ca s\ vorbesc cump\tat, nu sunt
judec\]i s\n\toase; aceste opinii sunt `n discordan]\ cu
Biserica [i `i arunc\ pe cei convin[i de ele `n cea mai mare
necucernicie; aceste opinii nici m\car ereticii, care sunt `n
afara Bisericii, nu au `ndr\znit vreodat\ s\ le sus]in\; prezbiterii care au fost mai `nainte de noi [i care au tr\it `mpreun\ cu apostolii nu ]i-ar fi putut preda aceste opinii.
5. ~ns\, pe când eram doar un copil, te-am v\zut `n
Asia, pe lâng\ Policarp, str\lucind la curtea imperial\ [i
str\duindu-te s\ ai influen]\ pe lâng\ el. C\ci `mi amintesc mai bine cele de atunci decât cele petrecute recent,
6. (`ntr-adev\r, `nv\]\turile din tinere]e sporesc odat\
cu sufletul, unindu-se cu el) `ncât a[ putea s\ spun [i locul `n care fericitul Policarp vorbea [ezând, ie[irile [i intr\rile sale, [i chipul vie]uirii sale [i `nf\]i[area trupului
s\u [i predicile pe care le ]inea mul]imii [i cum, pe m\sur\ ce povestea cele tr\ite `mpreun\ cu Ioan [i cu ceilal]i
care L-au v\zut pe Domnul [i cum amintindu-[i cuvintele
lor [i ale celor care ~l ascultaser\ despre Domnul, [i cele
despre puterile Sale [i cele despre `nv\]\turile Sale, Policarp, primind toate aceste m\rturii de la martorii oculari
despre via]a Cuvântului, le corela cu Scripturile.
7. Toate acestea, care atunci mi-au fost spuse mie din
mila lui Dumnezeu, care a venit peste mine, le-am ascultat cu aten]ie, a[ternându-le nu pe hârtie, ci `n inima mea.
{i prin harul lui Dumnezeu le cuget `n continuare cu credincio[ie [i pot s\ dau m\rturie `naintea lui Dumnezeu
c\ dac\ acel prezbiter fericit [i apostolic ar fi auzit astfel
de lucruri precum cele proclamate de tine, ar fi strigat [i
[i-ar fi astupat urechile sale [i, dup\ obiceiul lui, ar fi zis:
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«O, Dumnezeule bun, pentru astfel de vremuri m-ai p\strat ca s\ p\timesc acestea!» [i ar fi fugit din locul `n care,
[ezând sau stând `n picioare, ar fi auzit astfel de lucruri.
8. {i cu adev\rat, prin scrisorile pe care le-a trimis fie
Bisericilor `nvecinate, fie anumitor fra]i, `n care `i sf\tuie[te [i `mb\rb\teaz\, se pot adeveri cele spuse aici.” Iat\
ce a zis Irineu.
4. Sfântul Irineu al Lyonului, Epistola c\tre Victor
(fragment), m\rturie consemnat\ de Eusebiu al Cezareei,
`n Istoria bisericeasc\, V. 24, 16 (text grec `n SC, vol. 41,
p. 71).
V. 24, 16. Fericitul Policarp, pe când locuia la Roma,
`n timpul p\storirii lui Anicet, [i având unul cu altul
unele mici divergen]e, imediat s-au `mp\cat, iar `n privin]a acelei chestiuni importante3 nu s-au certat `ntre ei.
Dar Anicet nu `l putea convinge pe Policarp s\ nu ]in\
ceea ce a ]inut dintotdeauna `mpreun\ cu Ioan, ucenicul
Domnului, [i cu restul apostolilor al\turi de care a tr\it.
Dar nici Policarp, `n ceea ce `l prive[te, nu a `ncercat s\-l
conving\ pe Anicet, spunând c\ el este dator s\ respecte
obiceiul ]inut de prezbiterii de dinaintea lui.
17. {i acestea fiind l\murite, cei doi au p\strat comuniunea unul cu cel\lalt, iar Anicet i-a `ng\duit lui Policarp
[s\ s\vâr[easc\] Euharistia `n Biseric\ [/a Romei], aceasta
`n mod limpede din considera]ie fa]\ de el, [i desp\r]indu-se `n pace unul de cel\lalt, `n toate Bisericile erau
`n pace [i cei care ]ineau, [i cei care nu ]ineau [a paisprezecea zi].
3

Data de pr\znuire a Pa[telui.
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Tertulian (cca 160 - cca 220)*
„Dac\ îns\ exist\ [erezii] care s\ fie îndeajuns de cutez\toare încât s\ pretind\ c\ sunt s\dite din vremurile
apostolice, ca s\ par\ c\ au fost predate de Apostoli din
cauza faptului c\ au existat în timpul apostolilor, putem
spune: s\ prezinte, a[adar, începuturile Bisericilor lor, s\
înf\]i[eze lista cu episcopii lor care coboar\ într-o succesiune cuvenit\ de la începuturi într-un astfel de mod încât primul lor episcop poate s\ arate ca sfin]itor1 [i predecesor al s\u pe unul din apostoli sau din oamenii apostolici – mai mult, un om care a r\mas neclintit al\turi de
apostoli. C\ci astfel este modul în care Bisericile apostolice
î[i înf\]i[eaz\ listele lor [cu episcopi]: precum Biserica
Smirnei care arat\ c\ Policarp a fost a[ezat aici de Ioan; de
asemenea, precum Biserica Romei care arat\ c\ Clement
ar fi fost, la fel, hirotonit de Petru. {i astfel fac toate celelalte Biserici [apostolice] care pot s\ arate c\ primii lor
episcopi au fost hirotoni]i pe scaunele episcopale de apostoli, devenind transmi]\tori ai semin]ei apostolice”.

Tertulian,
`mpotriva
ereticilor,
XXXII,
1-3 1-3.
(TextText
laTertulian,Prescrip]ie
Prescrip]ie
`mpotriva
ereticilor,
XXXII,
latin`n`nedi]ia
edi]ia `ngrijit\
`ngrijit\ de
Labriolle:
Tertullien,
tin
de Pierre
PierreChampagne
Champagnedede
Labriolle:
TertulDe praescriptione
haereticorum,
LibrairieLibrairie
AlphonseAlphonse
Picard et fils,
Paris,
lien,
De praescriptione
haereticorum,
Picard
et
1907,Paris,
p. 68.1907, p. 68).
fils,
1
Cel care l-a hirotonit întru episcop.
* 1*
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M\rturia lui Eusebiu al Cezareei
(„Epistola c\tre Smirneni”) despre mucenicia
Sfântului Policarp, Episcopul Smirnei,
în Istoria bisericeasc\, XV. 10, 1-46*
XV, 10. 1. În aceast\ vreme când cele mai mari persecu]ii tulburau Asia, Policarp [i-a sfâr[it via]a prin mucenicie. Dar eu cred c\ este mai important faptul c\ moartea sa, dup\ relatare scris\ care mai exist\ înc\, ar trebui
consemnat\ în aceast\ istorie.
2. Exist\ o scrisoare, scris\ în numele Bisericii pe care
el o p\storea, c\tre parohiile din Pont, care poveste[te evenimentele care s-au petrecut în urm\toarele cuvinte:
3. „Biserica lui Dumnezeu care se afl\ în Smirna Bisericii lui Dumnezeu care se afl\ în Filomelion [i tuturor
acelora care se afl\ în orice loc al Sfintei [i sobornice[tii
Biserici, mila, pacea [i iubirea lui Dumnezeu Tat\l [i a
Domnului Iisus Hristos s\ prisoseasc\ (în sânul lor). V-am
scris, fra]ilor, cele despre cei ce au m\rturisit [i despre fericitul Policarp, cel care a oprit persecu]ia ca [i cum ar fi
pecetluit-o prin m\rturisirea lui”.
4. Dup\ aceste cuvinte, înainte de a oferi istoria despre
Policarp, ei consemneaz\ evenimentele care s-au petrecut
cu restul mucenicilor [i descriu marea statornicie pe care au
ar\tat-o în toiul durerilor lor. C\ci ei spun c\ privitorii
au fost lovi]i de uimire atunci când i-au v\zut sfâ[ia]i cu
biciuiri pân\ la venele [i arterele cele mai din\untru, astfel
încât p\r]ile l\untrice ale trupului, atât m\runtaiele, cât [i
Text grec în SC, 31, pp. 181-190. Îmi exprim pe aceast\ cale
recuno[tin]a fa]\ de Dl. Mircea {tefan pentru corectura traducerii [i sugestiile f\cute.
*
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membrele lor, erau expuse vederii; [i au fost apoi a[eza]i
pe cochilii de mare [i vârfuri ascu]ite, [i supu[i la orice chip
de pedeaps\ [i cazn\ [i arunca]i în cele din urm\ ca hran\
la fiarele s\lbatice.
5. {i consemneaz\ c\ mai ales preastr\lucitul Germanicus a ie[it în eviden]\, biruind prin harul lui Dumnezeu
frica de moarte trupeasc\ s\dit\ de fire. Într-adev\r, când
proconsulul a dorit s\-l conving\ [i a invocat tinere]ea lui
[i l-a rugat, c\ci Germanicus era foarte tân\r [i viguros,
el nu a [ov\it ci cu curaj a a]â]at fiara c\tre sine, lovind-o
[i zgând\rind-o, dorind ca s\ fie eliberat mai repede de
via]a lor nedreapt\ [i nelegiuit\.
6. Dup\ moartea sa str\lucit\, întreaga mul]ime minunându-se de curajul martirului iubitor de Dumnezeu [i de
t\ria moral\ a întregului popor al cre[tinilor, a început deodat\ s\ strige: „S\ piar\ ateii! S\ fie înf\]i[at Policarp!”.
7. {i când s-a stârnit un mare tumult ca urmare a strig\telor, un anumit frigian, Quintus pe numele lui, care
tocmai venise din Frigia, v\zând fiarele [i caznele înso]itoare,
a fost cuprins de la[itate [i a renun]at la scopul mântuirii.
8. Îns\ scrisoarea mai susmen]ionat\ arat\ c\ el, prea
repede [i f\r\ chibzuiala cuvenit\, s-a gr\bit împreun\ cu
al]ii c\tre judecat\, c\ci c\derea sa a fost un semn clar c\
nu este cuvenit pentru astfel de persoane s\ se expun\ la
primejdie pripit [i f\r\ grij\. Astfel s-au petrecut lucrurile cu ei.
9. Când îns\ preaminunatul Policarp a auzit despre cele
dintâi dintre acestea1, a r\mas netulburat, p\zindu-[i firea
Mai întâi se vorbe[te despre cre[tinii care nu s-au lep\dat
[i despre Germanicus. Atunci s-a strigat de c\tre popor s\ fie adus
Policarp, prima situa]ie `n privin]a c\reia se zice în relatare c\ Policarp
nu s-a tulburat; a doua este lep\darea lui Quintus [i a celorlal]i.
1
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statornic\ [i necl\tinat\, [i a vrut s\ r\mân\ în ora[, îns\ a
fost convins de cei din jurul lui care îl rugau [i îl îndemnau
s\ plece pe ascuns. Ie[ind, s-a retras într-un sat, nu departe
de ora[ [i tr\ia aici cu pu]ini [oameni], [i nu f\cea nimic
altceva noaptea [i ziua afar\ de a st\rui în rug\ciuni c\tre
Domnul. Se ruga [i implora cerând pace Bisericilor din toat\
lumea, c\ci acesta era [i obiceiul lui dintotdeauna.
10. {i într-o noapte, cu trei zile înainte de prinderea lui,
pe când se ruga, a v\zut într-o vedenie cum, sub capul
lui, a[ternutul, ars de foc, se distrugea. Trezindu-se din
cauza acestei întâmpl\ri, îndat\ le-a explicat ar\tarea celor ce erau prezen]i, prezicând [i aducând la cuno[tin]\
celor din jurul s\u nu numai ceea ce urmeaz\, ci [i c\ se cuvine ca, pentru Hristos, el s\-[i împ\rt\[easc\ via]a focului.
11. A[adar, deoarece li s-a poruncit celor care îl c\utau
s\-[i îndeplineasc\ datoria cu toat\ sârguin]a, din nou fiind
silit de devotamentul [i afec]iunea fra]ilor, se zice c\ s-a
mutat într-un alt sat. Nu a trecut mult timp [i urm\ritorii
lui au ajuns la [fosta] ascunz\toare. Neg\sindu-l, au arestat doi tineri slujitori care se aflau acolo, din care unul,
supus fiind caznelor, a dezv\luit noua ascunz\toare a lui
Policarp.
12. Deoarece au sosit la o or\ târzie, urm\ritorii l-au
g\sit întins în pat într-o camer\ de sus a casei. Ar fi putut
pleca de acolo în alt\ parte, dar el nu a vrut [i a zis: „Voia
lui Dumnezeu s\ se fac\”.
13. Când [i-a dat seama c\ urm\ritorii sosier\ acolo,
spune m\rturia, el a coborât [i a stat cu ei de vorb\ având
o înf\]i[are foarte voioas\ [i blând\, astfel încât cei care
nu-l cuno[teau de mai înainte pe b\rbat credeau c\ v\d
o minune luând ei aminte la vârsta sa înaintat\ [i purtarea demn\; [i s-au minunat c\ atât de mult\ râvn\ s-a depus pentru a prinde un astfel de b\trân.
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14. Dar el nu a [ov\it; a cerut pe dat\ s\ fie a[eza]i la o
mas\ îndestul\toare, implorându-i s\ îi acorde r\gaz de
o or\ ca s\ se roage netulburat. Dup\ ce ace[tia au consim]it, el s-a rugat stând în picioare, fiind atât de plin de
harul lui Dumnezeu, încât cei care erau de fa]\ [i care îl
auzeau rugându-se erau uimi]i [i mul]i dintre ei au sim]it
poc\in]\ pentru c\ un astfel de cucernic [i dumnezeiesc
b\trân urma s\ fie dat mor]ii.
15. Pe lâng\ acestea, povestirea despre el mai cuprinde
[i urm\toarea istorisire:
„Dup\ ce [i-a încheiat rug\ciunea, în care i-a pomenit
pe to]i cei cu care se întâlnise de-a lungul timpului, mici [i
mari, ilu[tri sau necunoscu]i, [i întreaga Biseric\ soborniceasc\ de pretutindeni, sosind ceasul plec\rii, l-au pus pe
un asin [i l-au dus în ora[ fiind mare sabat2 [i l-au întâmpinat pe el irinarhul Irod [i tat\l acestuia, Nicetas, care [i
punându-l între ei în car [i stând, c\utau s\-l conving\
zicându-i: «Ce r\u este când zice st\pânul Cezar s\ jertfe[ti [i astfel s\ te salvezi?». Îns\, la început el nu le-a r\spuns, dar fiindc\ ace[tia insistau, le-a zis:
16. «Nu am de gând s\ fac ceea ce m\ sf\tui]i voi». Când
au v\zut c\ nu au reu[it s\-l conving\, ace[tia i-au spus
cuvinte amenin]\toare [i repede l-au împins jos, iar el c\zând din car, [i-a rupt fluierul piciorului, îns\ neîntorcându-se, ca [i cum nu ar fi p\]it nimic, cu bun\voin]\ [i
grab\ a plecat îndreptându-se spre aren\.
17. Iar în aren\ a[a de mare era zgomotul, încât nimeni nu-[i putea auzi vocea. Îns\ când a intrat Policarp
în aren\ s-a auzit o voce din cer: «Fii tare, Policarp, [i poart\-te ca un b\rbat!». Pe Cel Care a vorbit nu L-a v\zut nimeni, dar vocea mul]i dintre ai no[tri au auzit-o.
2

A se vedea nota 13 din Mucenicia Sfântului Policarp.
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18. A[adar, fiind adus el în aren\, s-a f\cut mare zgomot fiindc\ ei auziser\ c\ Policarp a fost prins. A[adar,
apropiindu-se, proconsulul l-a întrebat dac\ el este Policarp.
M\rturisind el c\ el este, [proconsulul] a încercat s\-l conving\ s\ se lepede, zicându-i: «Cinste[te-]i vârsta» [i altele asemenea, a[a cum este obiceiul acestora s\ spun\: «Jur\
pe destinul Cezarului!». «C\ie[te-te», a spus. «S\ piar\ ateii!»
19. Policarp îns\, cu o înf\]i[are grav\, privind spre
toat\ mul]imea care era în aren\ [i ridicând mâna c\tre ei,
a suspinat privind spre cer [i a zis: «S\ piar\ ateii».
20. Fiindc\ proconsulul insista zicând: «Jur\ [i te voi
elibera, insult\-L pe Hristos», Policarp a spus: «De optzeci [i [ase de ani Îi slujesc [i nu m-a nedrept\]it cu nimic.
Cum a[ putea s\ Îl hulesc pe Împ\ratul meu Care m-a
izb\vit?».
21. {i fiindc\ acela înc\ insista [i zicea: „Jur\ pe destinul Cezarului!”, Policarp a r\spuns: «De vreme ce tu î]i
închipui c\ voi jura pe destinul Cezarului, a[a cum zici,
pretinzând c\ nu m\ cuno[ti cine sunt, ascult\ cu îndr\zneal\. Sunt cre[tin. {i dac\ vrei s\ înve]i doctrina Cre[tinismului, d\-mi o zi [i apoi ascult\».
22. Proconsulul a r\spuns: «Convinge poporul». Policarp a zis: «Te-am considerat demn de o discu]ie, c\ci noi
am fost înv\]a]i s\ împ\r]im cinste precum se cuvine autorit\]ilor [i st\pânirilor rânduite de Dumnezeu [i care
[cinste] nu ne vat\m\ cu nimic. Îns\ pe ace[tia nu îi consider vrednici ca s\-mi rostesc ap\rarea înaintea lor».
23. Dar proconsulul a zis: «Am fiare aici [i te voi arunca
lor dac\ nu î]i schimbi convingerile». El a r\spuns: «Porunce[te-le [fiarelor s\ vin\], c\ci nou\ ne este de neînchipuit schimbarea de la cele mai bune la cele mai rele, bine
este s\ te schimbi de la cele strâmbe, la cele drepte».
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24. Acela i-a zis din nou: «Voi face în a[a fel încât te
voi îmblânzi prin foc, dac\ dispre]uie[ti fiarele, [i dac\ nu
te c\ie[ti». Policarp a r\spuns: «Tu m\ amenin]i cu acel
foc ce arde un ceas [i apoi curând se stinge; dar tu nu [tii
de focul judec\]ii ce va s\ vin\ [i al pedepsei ve[nice
p\strat pentru cei necredincio[i.
25. De ce întârzii? Adu ce vrei». Dup\ ce a zis aceste
lucruri dar [i altele, s-a umplut de curaj [i de bucurie iar
fa]a îi era plin\ de har, încât el nu numai c\ nu a c\zut
prad\ spaimei din cauza celor zise lui, ci dimpotriv\, l-a
uimit pe proconsul care l-a trimis pe crainicul s\u în mijlocul arenei ca s\ strige: «Policarp a m\rturisit de trei ori
despre sine c\ este Cre[tin». Aceasta spunând crainicul,
26. ~ntreaga mul]ime de p\gâni [i de evrei care locuiau în Smirna a strigat cu mânie nest\pânit\ [i cu glas mare:
«Acesta este înv\]\torul Asiei, p\rintele cre[tinilor, nimicitorul zeilor no[tri, care îi înva]\ pe mul]i s\ nu jertfeasc\ [i
s\ nu se închine».
27. Acestea zicând, strigau [i cereau asiarhului Filip
s\ slobozeasc\ un leu asupra lui Policarp. Dar acesta a r\spuns c\ nu are dreptul s\ fac\ aceasta fiindc\ jocul de-a
vân\toarea de fiare se încheiase. Atunci au socotit de cuviin]\ s\ strige unanim ca Policarp s\ fie ars de viu.
28. Fiindc\ trebuia s\ se împlineasc\ vedenia ce i-a fost
ar\tat\ lui cu perna pe care a v\zut-o arzând pe când se
ruga, [i când, întorcându-se, a spus în chip profetic credincio[ilor care erau cu el: «Trebuie s\ fiu ars de viu».
29. Acestea, a[adar, s-au petrecut atât de repede, mai repede chiar decât se poate spune [în cuvinte]; din ateliere
[i din b\i au fost aduse lemne [i vreascuri de c\tre mul]imi, dar mai ales de c\tre iudei, care, dup\ obiceiul lor,
au ajutat cu mult\ râvn\ la aceasta.
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30. Atunci când rugul a fost preg\tit, dezbr\cându-se
de toate hainele [i desf\cându-[i cing\toarea, a încercat s\
se descal]e singur; el nu mai f\cuse asta înainte fiindc\
întotdeauna care mai de care dintre credincio[i se gr\beau s\-i ating\ trupul mai repede; c\ci înc\ dinainte de
înc\run]ire era împodobit întru totul de o bun\ vie]uire.
31. A[adar, îndat\ i-au fost aduse materialele pentru
preg\tirea rugului; deoarece aceia voiau [i s\-l ]intuiasc\.
Fiindc\ ei inten]ionau s\-l ]intuiasc\ în cuie, le-a zis:
«L\sa]i-m\ a[a; fiindc\ Cel Care mi-a dat s\ îndur focul
îmi va da s\ r\mân neclintit pe rug chiar [i f\r\ ajutorul
cuielor voastre».
32. Prin urmare, nu l-au mai b\tut în cuie, ci l-au legat.
Cu mâinile duse la spate [i legat ca un berbec însemnat,
33. Ales din marea turm\ [i primit de Atotputernicul
Dumnezeu, el a spus: «P\rinte al iubitului [i binecuvântatului T\u Copil, Iisus Hristos, prin Care am primit cuno[tin]a despre Tine, Dumnezeul îngerilor [i al puterilor
[i a toat\ zidirea [i al întreg neamului drep]ilor care tr\iesc înaintea Ta, Te binecuvântez c\ m-ai învrednicit de
aceast\ zi [i de acest ceas s\ fiu p\rta[ cu mul]imea mucenicilor la potirul Hristosului T\u spre
34. ~nvierea vie]ii ve[nice a sufletului [i a trupului în
nestric\ciunea Duhului Sfânt. Fie ca ast\zi eu s\ fiu primit printre ace[tia înaintea Ta ca o jertf\ gras\ [i primit\,
precum Tu ai preg\tit [i ar\tat dinainte [i împlinit, Dumnezeule credincios [i adev\rat.
35. Din aceast\ pricin\ [i pentru toate [celelalte] Te
laud, Te binecuvântez, Te sl\vesc prin Arhiereul cel ve[nic, Iisus Hristos, Copilul T\u iubit, prin Care, împreun\
cu El în Duhul Sfânt, }i [se cuvine] slav\ acum [i în veacurile ce vor fi. Amin».
36. Dup\ ce a zis amin [i [i-a împlinit rug\ciunea,
oamenii care aveau în grij\ rugul au aprins focul. {i când
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a str\lucit o flac\r\ mare, am v\zut o minune, noi cei c\rora ne-a fost dat s\ o vedem. Iar noi am fost p\zi]i pentru a vesti [i urma[ilor cele întâmplate.
37. A[adar, focul avea forma unei înc\peri boltite, precum pânza unei cor\bii umflat\ de vânt, care îngr\dea
de jur împrejur corpul mucenicului, [i era în mijloc nu ca
un trup arzând, ci ca un aur [i ca un argint aprins într-un
cuptor. C\ci o asemenea mireasm\ am primit în schimb3,
ca [i cum ar fi adiat a t\mâie sau a altceva din aromatele
pre]ioase.
38. În cele din urm\, v\zând nelegiui]ii c\ trupul lui nu
putea fi ars de fl\c\ri, au poruncit s\ vin\ un confector
ca s\-l înjunghie cu un cu]it.
39. {i f\cându-se aceasta, a curs o mul]ime de sânge,
încât s-a stins focul [i întreaga mul]ime s-a minunat de o
asemenea deosebire între cei necredincio[i [i cei ale[i. Unul
dintre ace[tia a fost [i acest preaminunat, care în vremurile noastre a fost un înv\]\tor apostolic [i profetic, episcopul Bisericii sobornice[ti din Smirna. C\ci orice cuvânt
care a ie[it din gura lui s-a împlinit [i se va împlini.
40. Îns\ vr\jma[ul, calomniatorul [i cel r\u, care st\ împotriva neamului celor drep]i, v\zând m\re]ia muceniciei acestuia [i vie]uirea sa f\r\ de pat\ înc\ din tinere]e,
[i fiind încununat cu cununa nestric\ciunii [i r\spl\tit cu
un premiu de net\g\duit, a uneltit ca nici m\car trupu[orul acestuia s\ nu poat\ fi luat de noi, de[i mul]i doreau
s\ fac\ aceasta [i s\ aib\ o parte din sfântul lui trup.
41. Astfel c\ unii i-au propus lui Nicetas, tat\l lui Irod
[i fratele Alciei, s\-l roage pe guvernator s\ nu dea trupul
acestuia [al Martirului] spunând «ca nu cumva, l\sându-L
pe R\stignit, s\ înceap\ s\-l cinsteasc\ pe acesta [în loc]».
Adic\ în locul mirosului nepl\cut de carne ars\, ei sim]eau
o mireasm\ binepl\cut\.
3
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{i acestea le-a zis fiind influen]at [i silit de c\tre iudei,
aceia[i care au stat de paz\ atunci când noi am vrut s\-l
lu\m, ne[tiind c\ noi niciodat\ nu vom putea s\-L p\r\sim
pe Hristos care a p\timit pentru mântuirea tuturor celor din
lume ce se mântuiesc, [i nici c\ vom cinsti pe vreun altul.
42. C\ci Acestuia ne închin\m deoarece este Fiul lui
Dumnezeu, pe când pe mucenici îi iubim dup\ vrednicie
ca pe ni[te ucenici [i imitatori ai Domnului datorit\ afec]iunii lor neîntrecute pentru Însu[i Împ\ratul [i Înv\]\torul [lor]; cu Care [fie] [i noi s\ fim împreun\ p\rta[i [i
împreun\ ucenici.
43. A[adar, când centurionul a v\zut cearta stârnit\
de iudei, a pus trupul în mijloc, dându-i foc, a[a cum este
obiceiul lor. Astfel, dup\ aceasta, noi am ridicat oasele lui
cele mai pre]ioase decât cele mai scumpe pietre [i mai
încercate decât aurul [i le-am a[ezat acolo unde continu\
s\ fie [[i acum].
44. În acest loc, cât va fi posibil, Dumnezeu ne va îng\dui s\ ne adun\m cu veselie [i cu bucurie [i s\ s\rb\torim
ziua de na[tere a muceniciei sale, atât în amintirea celor
care s-au luptat înaintea noastr\, cât [i pentru instruirea
[i preg\tirea celor care inten]ioneaz\ s\ o fac\ în viitor.
45. Unele ca acestea [s-au petrecut] în ceea ce îl prive[te pe fericitul Policarp împreun\ cu cei doisprezece
din Filadelfia care au m\rturisit în Smirna; el singur este
pomenit de to]i mai mult, deoarece [i de c\tre p\gâni în
tot locul este amintit”.
46. Acestea despre minunatul [i apostolicul Policarp, care
s-a învrednicit de un asemenea sfâr[it, despre care ne-au
istorisit fra]ii din Smirna. În aceast\ scriere s-au adunat
[i alte m\rturii despre cele întâmplate în Smirna în timpul
muceniciei lui Policarp, despre p\timirile altor mucenici,
printre care [i prezbiterul Mitrodor fiind socotit a fi fost
mai înainte adept al r\t\cirii lui Marcion [i care se pare
c\ a murit, de asemenea, dup\ ce a fost aruncat în foc.
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Sfântul Epifanie al Salaminei (cca 310/320 - 403)*
„Timp de mai mult\ vreme, chiar din primele zile,
Pa[tele era s\rb\torit la date diferite în Biseric\ [...] Pe
vremea lui Policarp [i Victor, R\s\ritul era în dezacord
cu Apusul [i nu f\ceau schimb de scrisori de confirmare.”

M\rturie consemnat\ în tratatul s\u Panarion, VI, 9, 7 (traducere din The „Panarion” of Epiphanius of Salamis, C\r]ile II [i III
[Sec]iunile 47-80], De Fide. Sec]iunea VI, v. 9,7, translated by
Frank Williams, Ed. Brill, New York, 1994, p. 411).
*
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Fericitul Ieronim (cca 347 - 30 septembrie 420)*
„Policarp, ucenicul Apostolului Ioan [i orânduit de
acesta episcop al Smirnei, a fost întâist\t\tor (princeps) al
întregii Asii. I-a avut ca înv\]\tori [i de bun\ seam\ c\ i-a
[i v\zut pe unii dintre Apostoli [i pe cei care L-au v\zut
pe Domnul. Din cauza numeroaselor întreb\ri în privin]a
zilei Pa[telui, a venit la Roma în timpul împ\ratului
Antoninus Pius, pe când Anicet p\storea Biserica din cetate,
unde i-a readus la credin]\ pe foarte mul]i dintre credincio[ii care fuseser\ în[ela]i în urma celor propov\duite de
Marcion [i Valentin. {i atunci când din întâmplare Marcion i-a ie[it în cale [i i-a zis: „Cunoa[te-ne!”1, [atunci Policarp] i-a r\spuns: „Îl cunosc pe cel ce este odrasla diavolului”. Dup\ aceea, în timpul domniei lui Marcus Antoninus [i Lucius Aurelius Commodus, în timpul celei dea patra persecu]ii de dup\ [domnia lui] Nero, a fost ars pe
rug în timp ce proconsulului Smirnei [edea, iar întregul
popor din amfiteatru îl huiduia [pe mucenic]. A scris o foarte
folositoare epistol\ c\tre Filipeni care este citit\ pân\ în
ziua de ast\zi în comunitatea [cre[tin\] din Asia”.

FericitulIeronim,
Ieronim,Despre
Despreb\rba]ii
b\rba]iistr\luci]i,
str\luci]i,XVII
XVII.(Text
Text latin
Fericitul
`n edi]ia `ngrijit\ de Carl Albrecht Brenoulli: Hieronymus und
Gennadius, De viris illustribus, Freiburg i. B. und Leipzig, 1895,
18-19.
pp. 18-19).
1
Cognosce nos.
*1 *
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Mucenicia Sfântului Policarp, gravur\ de Fotie Kontoglu
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ERMINIA ICOANEI MUCENICIEI
SFÂNTULUI POLICARP, EPISCOPUL SMIRNEI

„Stadionul v\zut de sus. Iar în mijloc, un mare rug [i
în mijlocul acestuia Sfântul, purtând ve[mântul s\u arhieresc, rugându-se în genunchi. {i flac\ra are forma unei
înc\peri înalte [i nu se atinge de el. Iar de sus Însu[i
Domnul îl binecuvânteaz\ din ceruri.”
(Fotie Kontoglu, Ekfrasis, Ekdosis Tomos A, Ed. Al. &
E. Papadimitriu, Atena, 1993, p. 396.)
„cap. 6. «Sfin]ii ierarhi, chipurile [i zicerile lor»: Policarp al Smirnei, b\trân cu barba rotund\.
[...] Luna lui februarie, 23. Sfin]itul mucenic Policarp,
b\trân, cu barba lung\ desp\r]it\ în dou\, prin foc se s\vâr[e[te.”
(Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, Editura
Sofia, Bucure[ti, 2000, pp. 152, 198.)
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EPISTOLA C|TRE FILIPENI
A SFÂNTULUI POLICARP, EPISCOPUL SMIRNEI*

Policarp [i preo]ii care sunt împreun\ cu el c\tre Biserica lui Dumnezeu ce locuie[te ca un str\in1 în Filipi, mila
[i pacea s\ v\ fie d\ruit\ din bel[ug de Dumnezeu Cel Atotputernic [i de Iisus Hristos, Mântuitorul nostru.

Credin]a filipenilor2
I, 1 Mult m-am bucurat împreun\ cu voi în Domnul
nostru Iisus Hristos, fiindc\ i-a]i primit pe imitatorii3 adev\ratei iubiri [i i-a]i îngrijit, a[a cum se cuvenea s\ face]i,
pe cei înf\[ura]i în lan]uri vrednice de sfin]i, care sunt
diademele celor cu adev\rat ale[i de Dumnezeu [i de
Domnul nostru.
2. {i (de asemenea, m-am bucurat) c\ r\d\cina neclintit\ a credin]ei voastre, despre care se [tie din vremuri
str\vechi4, st\ruie pân\ în ziua de ast\zi [i aduce rod în
Domnul nostru Iisus Hristos, Care a îndurat s\ înfrunte
Text
Textgrec
grecînînSC,
SC,vol.
vol.10,
10,pp.
pp.174-193.
174-193.
Vezi nota 1 de la Mucenicia Sfântului Policarp.
Reproducem subtitlurile din edi]ia SC citat\.
mimhvmata.
Fil. 1, 5; 4, 15.

*1 *
1
2
3
4
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pân\ [i moartea pentru p\catele noastre, pe Care Dumnezeu L-a înviat „dezlegând durerile5” iadului6;
3. în Care, „f\r\ s\ Îl vede]i”, voi crede]i cu bucurie
„negr\it\ [i pream\rit\”7, la care [bucurie] mul]i tânjesc s\
ajung\, dar voi [ti]i c\ „sunte]i mântui]i prin har”, „nu”
prin „fapte”, ci datorit\ voin]ei lui Dumnezeu prin Iisus
Hristos.

Credin]a în Hristos Cel înviat. Înfrânarea de la p\cat
II, 1. „De aceea încingându-v\ coapsele voastre, sluji]i Domnului cu fric\”8 [i în adev\r, l\sând la o parte vorb\ria9 de[art\ [i în[elarea celor mul]i, „crezând în Cel Care
L-a înviat” pe Domnul nostru Iisus Hristos „din mor]i [i
I-a dat slav\”10 [i tronul la dreapta Sa. Lui Îi sunt supuse
toate cele de pe cer [i de pe p\mânt; Lui îi sluje[te toat\
suflarea, [Lui, Cel] Care vine [ca] „judec\tor al celor vii
[i al celor mor]i”, al C\rui sânge Dumnezeu îl va cere
celor care nu fac ascultare de El.
2. Iar „Cel Ce L-a înviat” pe El din mor]i „ne va învia
[i pe noi”, dac\ facem voia Sa [i p\[im în poruncile Lui
[i iubim ceea ce El a iubit, ab]inându-ne de la orice nedreptate, l\comie, iubire de bani, vorbire de r\u, m\rturie
wjdi`na". Mai exact: „durerile facerii” sau „durerile travaliului”.
Fapte 2, 24.
7
I Pt. 1, 8.
8
Ps. 2, 9.
9
mataiologivan, poate avea [i sensul de „specula]ie” adic\
„vorb\ria de[art\” ce îi duce în în[elare pe credincio[i.
10
I Pt. 1, 21.
5

6
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mincinoas\, „f\r\ a r\spunde la r\u cu r\u, la insult\ cu
insult\”, la lovitur\ cu lovitur\, la blestem cu blestem.
Ne aducem aminte de înv\]\turile pe care Domnul ne-a
înv\]at: „Nu judeca]i ca s\ nu fi]i judeca]i”; ierta]i ca [i
vou\ s\ vi se ierte; ar\ta]i mil\ pentru ca [i vou\ s\ vi se
arate mil\; „m\sura cu care voi m\sura]i va fi cea dup\
care vi se va m\sura”, [i „ferici]i sunt cei s\raci” [i cei
„prigoni]i pentru dreptate, fiindc\ a lor este Împ\r\]ia
lui Dumnezeu”.
III, 1. De aceea, fra]ilor, v\ scriu vou\ aici despre dreptate nu fiindc\ mi-am pus aceast\ sarcin\ singur, ci fiindc\
voi mi-a]i cerut-o mai înainte.
2. Fiindc\ nici eu [i nici altul ca mine nu poate s\ se
apropie de m\sura în]elepciunii fericitului [i sl\vitului
Pavel, care fiind în mijlocul vostru a înv\]at fa]\ c\tre fa]\
pe oamenii de atunci, cu acurate]e [i t\rie, despre cuvântul adev\rului [i care dup\ plecarea sa v-a scris o epistol\ pe care, dac\ o citi]i cu aten]ie, ve]i putea s\ v\ zidi]i
în credin]a ce v-a fost dat\.
3. Ea este mama noastr\ a tuturor, urmat\ fiind de
speran]\ [i precedat\ de iubirea pentru Dumnezeu [i
Hristos [i pentru aproapele. Dar cel care [ade în\untrul
acestor virtu]i a împlinit porunca drept\]ii. Fiindc\ cel care
are iubire este departe de tot p\catul.

Iubirea de bani
IV, 1. Începutul tuturor relelor este iubirea de bani. {tiind a[adar c\ „nu am adus nimic în lume”, dar „nici nu
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putem s\ lu\m ceva din ea”, s\ ne înarm\m cu armele
drept\]ii [i s\ ne deprindem mai întâi s\ p\[im în poruncile Domnului.

Purtarea fa]\ de so]ii
2. Pe urm\, s\ le deprinde]i [i pe femeile voastre în
credin]a care a fost dat\, în iubire [i cur\]ie, iubindu-[i
so]ii lor în deplin\ fidelitate, [i iubindu-i pe to]i în mod
egal în toat\ cur\]ia, iar pe copii s\-i creasc\ înv\]ându-i
în frica lui Dumnezeu.

Despre v\duve
3. V\duvele s\ se poarte cu în]elepciune în credin]a
Domnului, mijlocind în rug\ciune f\r\ încetare pentru
to]i, stând departe de orice def\imare, clevetire, m\rturie
mincinoas\, iubire de bani, [i de tot r\ul. S\ fie con[tiente
de faptul c\ ele sunt altar al lui Dumnezeu [i c\ El pe toate
le cerceteaz\ cu aten]ie [i nimic din cuegt\rile, inten]iile
[i gândurile ascunse ale inimii nu Îi este ascuns11.
V, 1. {tiind, a[adar, c\ „Dumnezeu nu se las\ batjocorit”12 suntem datori s\ mergem într-un mod demn de
porunca [i de slava Sa.

Despre diaconi
2. De asemenea, diaconii s\ fie f\r\ de pat\ înaintea
drept\]ii Sale fiindc\ ei sunt diaconii lui Dumnezeu [i ai
11
12

I Cor. 14, 25.
Gal. 6, 7.
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lui Hristos nu ai oamenilor: nici def\im\tori, nici duplicitari, nici iubitori de bani, ci cura]i în toate lucrurile,
comp\timitori13, râvnitori, umblând potrivit adev\rului
Domnului Care S-a f\cut pe Sine slujitorul14 tuturor. Dac\
vom fi binepl\cu]i Lui în veacul de acum, ni-l va d\rui [i
pe cel viitor, întrucât El ne-a promis c\ ne va învia pe noi
din mor]i [i [c\], dac\ ne vom purta într-un chip demn
de El, „vom [[i] împ\r\]i împreun\ cu El”, îns\ numai
dac\ vom fi credincio[i.

Despre tineri
3. De asemenea, [i tinerii s\ fie f\r\ de pat\ în tot lucrul, având grij\ mai înainte de orice de cur\]ia lor [i înfrânându-se de la orice ]ine de r\u. C\ci este bine s\ se
înfrâneze de la poftele celor din lume, c\ci fiecare poft\
lupt\ împotriva duhului [i „nici desfrâna]ii, nici malahienii, nici homosexualii nu vor fi p\rta[i ai Împ\r\]iei lui
Dumnezeu”15, nici cei care fac lucruri lipsite de ru[ine.
Prin urmare, se cuvine ca ei s\ stea deoparte de toate acestea, supunându-se preo]ilor [i diaconilor ca lui Dumnezeu
[i lui Hristos. Fecioarele trebuie s\ tr\iasc\ având o con[tiin]\ curat\ [i nevinovat\.

Despre preo]i
VI, 1. Preo]ii, de asemenea, trebuie s\ fie comp\timitori [i milostivi fa]\ de to]i, s\ îi aduc\ înapoi pe cei ab\tu]i pe c\i gre[ite, s\ îi cerceteze pe to]i bolnavii, s\ nu
13
14
15

eu!spalagcvoi poate desemna [i „vase curate”.
diavkono".
I Cor. 6, 9-10.
72

Epistola c\tre Filipeni a Sfântului Policarp, Episcopul Smirnei

neglijeze pe v\duv\, pe orfan sau pe s\rac, ci mereu „s\
cugete la a face ceea ce este bine înaintea lui Dumnezeu
[i a oamenilor”16, ab]inându-se de tot ceea ]ine de mânie,
cinstirea p\rtinitoare a oamenilor, judecata nedreapt\; s\
stea departe de tot ceea ce ]ine de iubirea de bani, s\ nu
cread\ repede ceea ce se spune împotriva cuiva; s\ nu judece cu severitate [tiind c\ [noi] to]i suntem datori p\catului.
2. Prin urmare, dac\ ne rug\m Domnului ca s\ ne ierte, suntem datori ca [i noi s\ iert\m; c\ci st\m înaintea
ochilor Domnului [i ai lui Dumnezeu [i „cu to]ii trebuie
s\ ne înf\]i[\m înaintea scaunului lui Hristos [i fiecare
va trebui s\ dea cuvânt pentru sine”17.
3. A[adar, s\ Îi slujim Lui cu fric\ [i cu toat\ evlavia18,
a[a cum El Însu[i ne-a poruncit, precum [i apostolii, care
ne-au propov\duit Evanghelia, precum [i profe]ii, cei care
mai înainte au propov\duit venirea Domnului nostru.
S\ fi]i râvnitori în a face binele, stând deoparte de certuri
[i de fra]i pref\cu]i [i de cei care poart\ cu ipocrizie numele Domnului [i care îi am\gesc pe oamenii neîn]elep]i.

Împotriva dochetismului
VII, 1. „Dar tot cel care nu m\rturise[te c\ Iisus Hristos
a venit în trup este antihrist”19; iar cel care nu m\rturise[te
m\rturia crucii este de la diavol; iar cel care schimb\ sensul cuvintelor Domnului pentru a-[i justifica propriile pofte
16
17
18
19

Pilde 3, 4; Rom. 12, 17; II Cor. 8, 21.
Rom. 14, 10-12.
Evr. 12, 28.
I In. 4, 2-3.
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[i spune c\ nu este nici înviere, nici judecat\, acesta este
primul n\scut al satanei.
2. Prin urmare, p\r\sind faptele de[arte ale celor mul]i
[i înv\]\turile false, s\ ne întoarcem la cuvântul care ne-a
fost dat de la început, „priveghind în rug\ciune”20 [i st\ruind în posturi, cerând în rug\ciunile noastre c\tre atotv\z\torul Dumnezeu „s\ nu ne duc\ în ispit\”21, fiindc\
Domnul a zis: „Duhul este osârduitor, dar trupul este
neputincios”22.
VIII, 1. Neîncetat, a[adar, s\ ne ]inem neclinti]i de speran]a noastr\ [i de garan]ia drept\]ii noastre, care este Iisus
Hristos, Cel Care a purtat pentru noi p\catele noastre în
însu[i trupul S\u pe lemn, „Care p\cat nu a f\cut, nici
nu s-a aflat vicle[ug în gura Lui”, ci pentru noi a p\timit
toate, pentru ca noi s\ tr\im în El.

S\ imit\m r\bdarea lui Hristos [i a mucenicilor
2. S\ devenim, a[adar, imitatori ai r\bd\rii Sale [i, dac\
p\timim pentru numele S\u, s\ Îi d\m Lui slav\23. C\ci
El ne-a dat acest exemplu prin sine Însu[i [i noi pe acesta
L-am crezut.
IX, 1. V\ îndemn dar ca to]i s\ fi]i ascult\tori cuvântului drept\]ii [i s\ r\mâne]i neclinti]i în r\bdarea pe
care a]i [i v\zut-o cu ochii vo[tri la ferici]ii Ignatie, Zosima [i Rufus, dar [i la al]ii care s-au ridicat chiar dintre
voi, [i la însu[i Pavel [i la ceilal]i apostoli.
20
21
22
23

I. Pt. 4, 7.
Mt. 6, 13.
Mt. 26, 41.
I Pt. 4, 16.
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2. Încredin]a]i fiind c\ ace[tia to]i „nu au alergat în
van”, ci în credin]\ [i în dreptate, [i c\ ei se afl\ în locul
care le este cuvenit, lâng\ Domnul împreun\ cu Care au
[i p\timit. Ei nu au iubit veacul de acum, ci pe Cel Care a
murit pentru noi [i pe Care Dumnezeu L-a înviat.

Iubirea fr\]easc\
X, 1. A[adar, r\mâne]i în acestea [i urma]i exemplul
Domnului, „tari în credin]\ [i neclinti]i”, iubitori de fr\]ietate24, iubindu-v\ unii pe al]ii, p\rta[i în adev\r, a[teptându-v\ unii pe al]ii în blânde]ea Domnului, f\r\ s\
dispre]ui]i pe cineva.
2. Atunci când pute]i face]i binele, nu amâna]i, fiindc\
„milostenia izb\ve[te de moarte”25. Supune]i-v\ unii altora; s\ ave]i o purtare irepro[abil\ printre p\gâni pentru
ca datorit\ faptelor voastre bune26 s\ primi]i laud\, iar
Domnul s\ nu fie hulit din cauza voastr\.
3. Vai îns\ de cel din cauza c\ruia numele Domnului
este def\imat27! Înv\]a]i pe to]i cump\tarea în care voi
tr\i]i.

Cazul lui Valens
XI, 1. M-am întristat foarte mult pentru Valens, care a
fost cândva preot la voi, dar care nesocote[te slujirea pe
24
25
26
27

Fraternitatis amatores.
Tob. 12, 9.
I Pt. 2, 12.
Is. 52, 5.
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care a primit-o. V\ atrag aten]ia, a[adar, s\ sta]i departe de
l\comie pentru ca s\ sta]i în cur\]ie [i sinceritate. Înfrâna]i-v\ de la orice r\u.
2. Cel care nu se poate cârmui pe sine cum ar putea s\
decid\ în privin]a altora? Dac\ cineva nu se poate înfrâna de la l\comie, va fi pâng\rit de idolatrie [i astfel va fi
judecat ca unul din neamuri care nu cunoa[te judecata lui
Dumnezeu28. Sau nu [ti]i, a[a cum înva]\ Pavel, c\ sfin]ii
vor judeca lumea29?
3. Dar eu nu am sim]it [i nici nu am auzit ceva de acest
fel la voi, unde a lucrat fericitul Pavel, voi care sunte]i la
începutul scrisorii sale. Într-adev\r, cu voi s-a l\udat în toate
Bisericile, care numai ele Îl cuno[teau pe Dumnezeu; dar
noi înc\ nu-L [tiam.
4. A[adar, fra]ilor, foarte mult m\ întristez pentru acesta
[i pentru so]ia lui, c\rora s\ le dea Domnul poc\in]\
adev\rat\30. S\ fi]i dar cump\ta]i în aceasta; [i s\ nu îi socoti]i pe unii ca ace[tia vr\jma[i31, ci aduce]i-i înapoi la
voi ca pe ni[te m\dulare suferinde [i r\t\cite pentru ca
s\ face]i s\n\tos întregul vostru trup. Într-adev\r, pe voi
în[iv\ v\ zidi]i dac\ face]i aceasta.
XII, 1. Sunt sigur c\ voi sunte]i bine instrui]i în Sfânta
Scriptur\ [i c\ nimic nu v\ este necunoscut; mie îns\ nu
mi-a fost d\ruit\ aceasta. Este suficient s\ v\ zic, a[a cum
este scris în Scriptur\, „mânia]i-v\, dar nu p\c\tui]i” [i
„soarele s\ nu apun\ peste mânia voastr\”32. Fericit este
28
29
30
31
32

Ier. 5, 4.
I Cor. 6, 2.
II Tim. 2, 25.
II Tes. 3, 15.
Ps. 4, 4; Ef. 4, 26.
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cel care ]ine minte aceste cuvinte; [i m\ încred c\ aceasta
este în voi.
2. Îns\ Dumnezeu [i Tat\l Domnului nostru Iisus Hristos [i Însu[i Arhiereul Cel ve[nic, Fiul lui Dumnezeu, Iisus
Hristos33, s\ v\ zideasc\ în credin]\ [i în adev\r [i în toat\
blânde]ea [i f\r\ mânie, ci în ascultare, îndelung\ r\bdare, înfruntarea necazurilor [i castitate; [i s\ v\ dea soart\
[i parte cu sfin]ii S\i [i nou\ [i vou\ [i tuturor celor de
sub cer care vor crede în Domnul nostru Iisus Hristos [i
în Tat\l S\u, Care L-a înviat din mor]i.
3. Ruga]i-v\ pentru to]i sfin]ii. Ruga]i-v\ chiar [i pentru regi [i pentru cei puternici [i pentru conduc\tori [i
chiar pentru cei ce v\ persecut\ [i v\ ur\sc [i pentru vr\jma[ii crucii, pentru ca astfel roadele voastre s\ se vad\
limpede în to]i oamenii, ca s\ fi]i des\vâr[i]i în El.
XIII, 1. Mi-a]i scris, [i voi [i Ignatie, ca în cazul în care
se va duce cineva în Siria, s\ ia cu sine [i scrisorile de la
voi. {i aceasta [i voi face dac\ voi g\si timp prielnic, fie
eu, fie cel pe care îl voi trimite ca s\ fie sol [i pentru voi.
2. Epistolele lui Ignatie care ne-au fost trimise de el [i
pe celelalte pe care le avem vi le trimitem vou\, dup\ cum
ne-a]i poruncit; ele sunt al\turate acestei epistole [i v\
ve]i folosi mult din ele. C\ci se preocup\ de [cele privitoare la] credin]\ [i r\bdare [i tot ceea ce este ziditor în Domnul nostru. Iar despre Ignatie [i despre cei împreun\ cu
el, dac\ ave]i ve[ti sigure, în[tiin]a]i-ne [i pe noi34.
Evr. 6, 20; Evr. 7, 3.
Unii cercet\tori au sugerat c\ acest capitol reprezint\ o alt\
epistol\ a Sfântului Policarp deoarece în capitolul 9, 2 Ignatie [i
tovar\[ii lui sunt prezenta]i ca fiind deja mor]i în timp ce în acest
33

34
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XIV. Acestea vi le-am scris prin Crescens, pe care vi
l-am recomandat anterior [i pe care vi-l recomand [i acum.
Într-adev\r, purtarea sa fa]\ de noi a fost f\r\ de repro[
[i cred el se va purta la fel [i cu voi. Pe de alt\ parte, v-o
încredin]ez pe sora lui când va veni la voi. S\ locui]i în
Domnul Iisus Hristos în har împreun\ cu to]i ai vo[tri.
Amin.

34
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